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Cepheden Cepheye 
Muharriri: MUN'IM MUSTAFA 

Geçen "'lhaıı JJıırtılndo bütün TQrk cepbele. 
ı inde bulwııın müellif, ordu, münevverler ~c 
gençtrk arıuıında büyük bir rııfrbet kaza.na~ı u 

dini K l ve Çanakkale st:.ıer. 

e e 

ırı 

Pazartesi 6 Birincıteşrin 1941 
l 

Terllige, e11 hügük oeri'lflİ ve• 
rebilmek için, .. ııallim h.,nbın• 
11.tl•ta bir din olmalıdır. 

Jeaai• Gray 

eserinin bırlncı cıl , ıınadcTirdt:k.i idari Ye as. 
ıeıinc h:ısret.mlşUr. Eııcı- 0 dır Fiyııt.ı bir 
k~ri zihniyetin parlak bir a)'l\ıısı · 
lınıdır ve her kitapçıda balunur. _J 

MÜSTAKİL YEV Ü GAZE'J'E Telefon : 2 O 5 2 ._ 
Telr. Tasviriefkir, istanı.ul 

is tan ulun urt.ul 
t 

lstanbulun 

kurtuıu,unu 

tea'lt ederken ••• 

Kahraman Ordumuz 
B ugiiıı latanbul kurtulupnun ) 

yeni bir yaldönümiinü idr~ 1 
ediyoruz. Vu vaka, yalnız lstik· ı 
li.1 harbi tanninin deiil, fakat 
Türkiye tarihinin dönüm nokta. l 1 

amı tqkil eden en büyük hadile· 
lerden biridir. Hatta 1923 de 
latanbula muzaffer Türk Ordusu· 
nun tekrar girifin~ biz fstanbu1un 
ikinci fethi suretinde bile telakki 
ebneljyiz. Belki istiklal mücahe. 
desinden sonra, Türk vatanının 
batı hükmünde olan bu nazirsiz 
tehri. tam ve pürüzsill olarak 1 

Mılli hakimiyetimiz alhna atabil
memiz, 1453 de lstanbulu zap• 
tetmekten daha mütkül prtlar ı 

/stanbula 18 sene 
evvel bugün girmişti 

Kurtaran 
bugün 

kuvvet 
büyük 

kurtulan İstanbul ve 
bayramını kut uluyor 

içinde temin olunmUflur. 
Tarihimmn en ,anlı kahra· J 

manlanndan biri olan Fatihin za. 1 

manında, Osmanlı devleti farkta 
kar,ısına hiçbir büyük devlet. ve atanbul balkının co~ teu!ıüratı arumda Milli Ordumuz latan bala t 8 yıl CYTel böyle ginlll\l• 

Şehirde bugü~ 

üyük geçit resmi 

mı1letin çıkmıya cesaret edemıye: 
ceği kadar kudretli ve satvetb ;-~:=~:;;;;==:;::~~~~=~~lr=;::::=;:::;::::;::=~~~ı;:=~==~~~~:=;:=::=; 
bir saltanatlı. Biz İstanbul kapı-

yapılacak 

lanna. Rumelide bütün nüsrani· [i.;.~~~~~~~~~I!~~~ Ruslara 
,.et alemine ve haça kartı birbiri 
arkasına ka:ı.arun!f olduğumuz 
( Kosova, Niğbolu, Vama ve ikin. 
ci Kosova) zaferleri gibi tarihi 
burdahat eden muazzam zafer• 
lerden sonra gelmittik. Yani İı· 
tanbul fethini, altmtf sene zar· 

Leningrad'da 1 ALMAN 
S kilometre ZAYiAT! 

fmda hiçbir milletin tarihinde i 1 e r i 1 e d i k 
mislini zikretmiye imkan olmryan 
Clört büyük zalerle ha%Jrlamıştık. 
Türklüğün esaı temelini kurmuf 123 
olan bu dört zafer, Avrupanın 
mütenssıp haçlı sürülerini tirtir 
titretmif, artık aıırlnrca Salip bir 
daha batını kaldınp da Türkün 
k.artısına. çıkmak cesaretini göate. 

üncü Alman 
tümeni ve 88 inci 
alayı bozuldu 

rememiştir. 

3MILYON 
Rus istihbarat reisi 

Bojazlar; Finlandiya l 
Bclıaristtın hak.~ı da 

laiç hir t11lepl• 
balıınm11tlılt, digor Hi.li bugü11 bile bizim iç.in ba • 

yatın en büyük gurur ve ıünırunu 
beteriyet tnrihine fan veren bu 
dört :zaferin tafsilatını, belki yÜ· MOSKOVA, 6 (A.A.) 

k k t 
Mo kova 1"1ld7osunun bildirdi.. 

Barentz tleni~ini:le 
düşm•mın 3 naklig• 
gemi•i batırıldı 

züncü defe. bir daha o uma et· MOSKOl' A, 6 (A.A.) S 1 B ğrne göre, ovyet Haber er uro. •-n eder. 1tte tarihi, bir crtinde ve Sovyet Haberler Büı·oeunun dün " •- I eu Reisi lılagepbakof, Sovyot Bir. 
L;,. kılıç darb••ile ı'kı'ye bölmü• geceki tebliği: k l u.. .... liğine arşı A man tnarı uzunun 
olan ilk İıtanbul fethini, ancak 4 ilk~rin giınü, kıt.alarımız bü • baolangıandanbcrl iki tarafın ka 
ecdadın eı1tmtf sene zarfında ka- tün cephe boyunca duşm nla çarpış. yıplan "hakkında a•ağıdakl ma!G. 

Baltıkta 
Abruka adası 
işgal edildi 

Bu~iln, Istunbulun kurtuluş bay. 
rnmıdır. Bu munascbetle İstanbul 
hıılkı her sene old\lb"U gibl bu yıl da 
kurtuluşunun yıldoıuimünü h ~ nn 

'ınçlc kutlıyacnkUr. Bu) ram, 
günduz ve gece devnm cdec-cktlı. 

Vılıı> et tarafından haın lan ıı m 
rasinı progıamına göre bugun tutıln 
ı-c mi ve hususi mücsseııeler günduz 
ba) rııklaı ıu, gece ışıklarla sü 1 ne. 
ı. ktlr. Subah snat tııın 10 da Sııl-

•• - - • • • t..anahmct m<'ydanından atılacak 21 
Duşmandan yenıden pnro topu ınüte:.ıkip buradn toplan. 

\ 

mı~ ol ııı askl'ı i kıtıılaf>, okullar, s. 
12 binden fazla nııf teşekklillcri Alemdar cuddcsi, 

Kopı u, Tep başı isllkametlcrlni ta-
e Sİ r f ı D d l kilı<'ıı Taksime çılmcnklardır. K ıtaat. 

köprııdcn geçerken limanda bu' ın:ın 

Ra.,,.•r. z11giaıı, 20 bin 
ölü 15 bi11 kagıp 

•• 75 6i11 garalı 

Führerin umumt kııı·argfıhı, 6 
A.) - D.N.B. : 

1-ı ıt t.ı. vıınurlar dilduk çalarak nı • ıı. 

l 
ım l!itıı nl, edecekl rdiı. T k im 
mcydanındıı ;ı,•apılacıık merasime Vali 
ve ,Bcll'diyc Reisi Doktor Lut.fi Kır. 
dar riyaset. ~ecekt.ir. 

Burada Şehir bando unun çalacıı ı 
A İsilkll'ıl marşlle merasim dircgiııo 

( . bayrıık ç~kilccek, abide~ e çelenkler 
koııııcnk. Şehir Mecll i ve gençlik 
nanııııa birer hitabe irııd edilecektir. Alman orduları Bıı kunuındanlığı. 

ııı n tebligl : 
A Bundan onra yapılacak geçit resmi 

Taarruz harekatı muvaffakıyetle ile sabah merasimine nihayet veri. 
dwam etmi,ur. Cenubi Ukraynada Jecektfr. 

mıthırdır. ~ 
zandıklan bu zaferler teshil ve 2 ilkte~r!nde ha,·a muharebelerin. matı veıınlştir: 
temin eylemi.ti. dl! 51 düşman tayyaresi, 2 balon dil- (Devamı Myfa a, ıUtun 1 dı) 

tiddctlc müdafaa edilen müııtııhkcııı 1 (Det anıı ıa1ıife ı, BÜtmı 4 de) 
Sovyct nıevıllerindc ceı·cynn eden ................................................ J • 
muharebelerde ve Dniepcr mansabı. 8 • • A "k 
nın ı·enubundaki yarımada ile Kıı. lnCl meTl an 

lstaubula aireD Milli Ordanan Kahramaaı 
aerha• General $6kril Nalli 1923 de Türk askerinin İıtan· şürülmüştür. Bizim kayıbıntız 19 uy 

bulu ik'nci defa fethi ise, hiç fÜP· ynı·edlr. 
he yok ki bir millet tarihinin reva Moskova _yakınlarında, 8 ilktqdn. 

.. b'1 v• b" "'k l" ter de 3 ve 4 ılkteşrinde 5 Almnn tay. 
ıırore ı ecegı en uyu 'ZU um - . dil - ül ü tü 
d nk 

.. 
1 
.. kl d yaresı şur nı il r. 

en ve na or u er en ıonra B cntz denizinde 3 dü man nıık. 
~kuhu1muf ol~:'k .itiba~ile, bel· Iİ)'/~cmi i batırılmıştır. 
kı maddeten bırıncı fet~hte? de Ukraynnda günlerce dcvnm ed n 
~a~a çok kıymet ve mezıyetı ha· ı ve büyük bir inatla ~apılan muha. 
izdır. rebelerde bir ..,ovyet. birllğı, 8 inci 

1918 mütarekesinden sonra, rı.umen slivnri tümeninin bıı tugayı. 
Avnrpanın galip devletleri Türki. nı, ve 300 uncu Alman 11hnde ala. 
yeyi ve Türklüiü artık ortadan yrnı ağır knyıplarn uğrntmıı,ıtır. 
lcalkmıt addetmiye ba,lamıflar Düşman, yuzlercc ölü veı· r.ul ştlr. Mu •e cenazemizi ha%Jrlamakla me\1- hnreobc meydnnı, tahı ip edılmlş tank, 

t ı k (S ) h d .1 btonıobil ve topların doludur. Bu 
su o ara dE'ev)r mu~ 7 ~s.ı e muharebede Sovyetlcr 3 t~nk, 20 
de, son ( te ın meraımnını ık- t ,,0 it lyo"z bit· çok ıılper ha. 

1 
'ki . . ] • l d' op, v m ra , ma ettı ennı zanney emıt er ı. vıııı topu otomatik tlifek, otomobtl, 

Harpten mağlup çıkmııJ olan &00 tüfek'. ve bir çok tcçhiznt ele re. 
Türk milleti, en küçük düşmanı çlrnıişlerdir. 

e bile uğratamıyacak kadar bi- Bozguna uirahlan Alman 
tap ve perİfD.n dütmü,tü. Halbu- kuvvetleri 
ki ka'lımudakiler küçük düfman. Mo11kova, 5 (A.A.) - Resmi Tas 
lir değil, bugün de kudı-et ve ajansı, yedi gün devam eden muha. 
aervetlerile dünyayı yerinden oy- rebelel" neticCllinde 123 üncil Alman 

Goebbels 
bir nutuk 

söyledi 
BUttln Avrupa BUyUk 
Brltanyanın m a D 10 p 
olmaaı için l•blrllAI 

yapmaktadır 

METZ, 6 (A.A.) 
D.N.B. : - Alman Devlet Nazırı 

Goebbels, pazar güny Sarrebrucken 
Vt! l'ıfetP.'de yapılan iki büyük nünıa. 
)iş ernıı ındn s~ almıı ve ıunlan 
aoylemlştfr: 

cAlmıın milleti bu üçüncü harp 
yılında Fi\hrerin etrafında daha btı. 
yük bir azimle toplanmıt bulunmak. 

(Deva.mc ıaAift> 8, ritım 1 de) 

radeııizdcki bir kaç küçük adada ya. 
pılan teınb:lik ameliyatı esnasında, 
piyade fıı kaları, 12 binden fazla 
Ruıı askerini esir almış, S4 zırhlı 
araba, 179 top ve .C72 mit:rnlyoz iğ. 
tinnm etm~lerdir. Bu harekat 24 
cylUldcn 29 eylüle kadıır ccıcyan et. 
mioUr. 

Oesel adasından h81'ekct eden 
Alman istihklim erleri, Abruka · nıln. 
ını işgal etmlolcr ve adadaki gar. 

nizonda bulunan Sovyet ask<'rlerinl 
esir almışlardır. Alman askerleri de 
tıizl, hücuınbotlarile nşınışlnrclı. 

Şarki Karelide, Fınlnndiyn kıta. 
ları, hnrelcit.11 muvaffakıyetle devam 
etmişlerdir. Dün gece Alnıan hıwa 
taarruzlaı·ı yııpılmıştır. Haı·kovun 
eenuhu şarkiıılnde mUhim bir sillih 
fabrikası ve l\foskova ile Lenlııgrad. 
da nııkeıi tes1ııat bombalanmıştır. 

İtalyanlar 10 bin esir almıf1ar 
Roma, 5 (A.A.) - Stefani: 
2 eyhildcn SO ey!Cilo kadar Dnie. 

perin rkında cereyan edip Führc-
(Dıucı7M ıtıltif• ı, ıütun 6 de) 

natmak iddiasında olan büyük (Devamı •ahi/e 8, Biitun 5 dı) 
devleUe~i. ~nadoluda eli silih ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SPOR tutan Türk, bir avuç İnsandan 
ibaret kalmıtb. Memleket içinden 
•e dıfından merhametsiz düt
ınanların tazyikleri, tahripleri ve 
'bilhaa&a ifsadlan ile eli ayaiı 
batlanmtf bir hale gelmitti. İtte 
Lu kade.r namerdane tartlar için· 
de bo~ulm k istenilen Tiirk ~ir 
gün silkinmİf, Kosovaları, .N.ıi· 
boluları. Varnalan be~r tarıhıne 
ibda etmİJ olan ecdadın ruhunu 
tidedecek kalkınmalar ve bam· 
lelerle Anadolud dü,manı ve 
düşmanla beraber tekmil garp 
al minin taassubunu bir tilef a d • ı 
lıa ezdikten ıonra !atan ulu ye· 
llliden fetheylemitli. Mütareke 
senelerinde birçok muhitlerde, ı 
hatta kendi aramızda, «İatanbu· 
lu itgal eden kuvvetler. bir daha 

u niizirsiz şehri terketmezler, 
onların girdikleri yerlerden çık· 
tıklan görülmüf değildir» iddia. 
•ında bulunanlar vardı ve hatta 
~İtmh' lıtanbulda son asırlarda 
d • 

1 
ılmemizin, ancak büyük 

............................................ ·································-·······-

DÜNKÜ LİG MAÇLARI 
• o 

Betiklaf lıtanbulsporu t-0, 

Galatasaray Beykozu 8-0, 

Altıatui Beyoilunu 4-1, 

F enerbahçe SüleYlllaniyeyi 

3-1, Vefa T kaimi 3-0 
mailup ettiler. 

(Maçlann tafıilltı ilı:inci 
sahifededir), 

beyanatı 

M. Cordell Hull 

Vaşina'ton S (A.A.) - 2? 
Eylulde, Cenup Atlııııtiğinde bir 
denizaltısı tarafından batırı1an 
clcwhite> petrol gemisi, lıarbin 
bnşındanberi batan Amerikan 
malı gf':milerin sekizincisidir. Tor_ 
pillenme yerinin 2 1 Mayıst Ro· 
bin Moor'un torpillendiği yere 
yakın bulunduğu tahmin edilebi-

\

lir. 
Cordell Hull, gazetecilerle 

yaptığı görüşmede, beynnatmın 
şağıdaki cümlelerini aynen neş· 

retmek Ü7.ere gazetecilere fev· 
kalade oluak aaliihiyct vermi tar. 

cİcwhite'i batırmak, kanun 
dıtt insanların yeni bir korsanlık 
harekt"ti ve dünyanın fethi p) A. 

nından olarak İnsanları Atlnntik. 
ten kovmak umumi hareketi ile 
nliikndar bir tedhi~ f.eşebbüsi.i ol· 
sa gerektir.> 

Muhtelif suallere cevap veren 
Hull. ayrıca demiştir ki: 

Birleşik clevleılerin sivast'Iİ. • ~v detler arasındaki rekabet yÜ· 
~~n cnrlmümkiin olduğu kanaati 1 

e ye etmltti. 

(D 
T ASVtRt EFKAR 

&ll(l ı ••lıif 

O O O ıingiltereye ihtiyacı bulun n mal-
Be,iklat. lıtanbulspor maçından bir aabne z.emeyi vermck ·"";n ml k ' n o

1 

-----------'"'""'--~~-------~ (O , T, ı 3 dt., ' 8, ıııtım 1 de) 
1 

Milli Ordunun kahramanları 
lstanbula nasıl girmişlerdi 

18 sene evvel bugün, latanbulu 1 de tarihin muazzam günlerinden 
düşman istilasından kurla. ' birini yaşadı. Türk V<' Müsliım ın 

ran muzaffer milli ordunun ehre lstanbulu boğan iş~nl kubu n-

no 1 · d'• · · 1 t b'I '- · · dan sonra nıhoyl't ılk defa r. n ,ı, 
ı gır ıgını an a a ı tncK ıçın . . . , 

(Tevhidi Efkar) kolleksiyonun- uzun, ferah vena bı~ nefes n dı 
d 'kt'b tt•• · · ·· k" b' ve yabancı kuvvctlenn tesırı ,j. an ı ı as e ıgımız o gun u ır . • . . . 
. .,. zı t kd' d' z tınd ve tufeylı snkınlennm k • 
~. n yı a ım e ıyoru . 

Muzaffer ordunun kahr 'mıın· tahlığı ile eski ( Biznn ) k dar 
lan lıtanbula çıktılar. İst nbul deşiğen şehrin kahir görmÜ!l, zu
büyük bir vecd ve heyecan İçin- (Dllta 1 sahi! e f. Bfit ı : de) 

Odun mes' elesi 
çıkmaza mı girdi? 

- - -
Odun narhının daha ziyade düşürülme$i, 

murakabe komisyonu nıiizakeraıznın 
esasını teşkil etmelidir 

Evet, tckrnr ediyorum, odun hali (50) kuruo daha ındlrılnıc 1 uı. ım. 
pahalıdır \'C bu pııhalılığa nihayet dır. 

verebilmek irin odun nar hının Jiakal (Deı:amı sahi/ e :, sııtıuı ı dt) 

Kızılay haftası 
-·---

. ~ı:zılay H~ftaaı dün batladı. Vatandatların cemiyete göster. 
diklerı yakın alakanın bu hafta zarfında ilk tahminleri aşauk bir 
dereceye ~ükseleceği anlal}ılmaktadır. Birçok müesseselerin, tiC' .
~.<:_lha~el~n~ ve ,ahıslann Kızılay a yeni teberrülerde bulunacaklo.n 
ogrenılmıttır. Bunun binlerce lıralık bir yekuna baliğ olacağı aöy
lenmcktedir • 

Yukru:ıdaki resim, cemiyet t&l'afından yapbnlmıt olan ve Kı. 
zılay hemtırclerinin yaralı a11kerl erimizi tedavİIİni belirten tenu ·r 
bir tabloyu göstermektedir. 

1 
l 
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84 Yazan: KANDEMiR Milli Ordunun kahramanları 
I stanbula nasıl girmişlerdi 

Lig maçları Mo kova 
konferansı 

S on pnJerbı mühim ıiyul .......................................... 
Reşiktaşla lstaııbuhıpor tnkımlan 1 sonrn ikinci dcvr de lıar ltklı ,._ bad4ele.rmden biri de Mos-

c 
bar-Ed 

nın ha,ın den bilecek kadar 
karttlanıtı aDırına gltmlttı. -----

gunun on maçını hakem Ahmet A- pılnn birer goldım aonrn 4 ·l galrp .__ 
d · d it d t ı D .. eJdlleı·. kovada mviltu • Amerilca ve cnıın ı ıu~sı a ın o yııp ı ar. c- ., 
eıkta , bu maça caalı oyunculıırın. Fenerbahçe 3 • SUleymaniye t Ru.ya hükUmetJeri milmeuilleri-
dnn mahrum olarnk çıktıgı h.ılde, !kıncı o:;uıı Fenerbahçe ile Süley. nin akdetfikkri konleranıtır. 

Şim::ll Turki tnna dönebiliriz. 
c mal raşnnın: nı h )"et hayatına 

mal olan ıon Türkiatan ~olculu •unu, 
Emı r p anın c;orllşm k ve buluş
m k rzu unu izh r <ıde.n telgnıiı 

bolluğu vordır. Bu, ekseriyetle aof. 
ranın amlıniyet1n1, n ıealnl arttıı nn 
h bır d ttlr. Hatta hu~usi ıiyn
fetlerda bil Ruslar bu Adeti ihmal 
et.rnczlor. 

(1 in~ ıahif cdnı. dıvam) 

lüm altında inlemiş sakinleri kah. 
raman orduyu uzun bir hasretin 
verdiği göz yaoları araııııda a ~ -
laya ağlaya aine1ine baıtı. 

Koc tehir zaten kaç günden• 
beri her köşesı kırmızı bayrnklar. 
la. renk renk kordclularln, halı
larla, ddne yapraklarile ve ni
hayet müteaddit takı zaferlerle 
hir selin ibi süslen rek. bezı ne
rek o sevgili Mchmedlenne inti
zar ediyordu. Aksnrnyın, Top
k pının en ücra kötelerınd baş· 
)ayan koyu göz alıcı bir k•zıllık 
büyüye büyüye şehrin, ta Beyoğ
luııuna vnnncaya k dar her yeri
ni kaplamışbtı. 

ratı meserretkarane arasında baş
tan ğı bir vecd ve heyecan 
içinde sarsJan halkl ııdiımlıyol'o 
du. Pendik vapuru h lıl rla tef
rit edilen Sirkeci rıhtınıı yerine. 
vapur iııkelcsine döndü ve bir al
kış tufanı orasında oraya yanaş
tı. işte o vakit hazırlanan disıp
lin ve intizamı temin edilen me
rasim de kuma k rı ık oldu. 

istaııbulspoı u 2-1 mağlup c~mi~ c maniye ara ıııdaydı. Acnım Akının Rusyaya yardım gibi müstacel 
mu\affak olmuştur. idnr inde oynanan bu oyuno Fener- bir maeJe ile uğraşacak bu top-

Bc ikt;ı~ takımı bu galibıy ti fln- balıç ıu takımla. ı tırak 1:tti: I ntınm \--ok gecikmit olduğu ka• 
dece tccıube ınc mcdyunduı" Zira, Muı-at; H ynti, Murat; Eni •!dar Ç'tbuk datdmı' olma 

1 
da 

dllnkO matta an siyııhlılnr, rakip. Esut, Zıhrıi: Turnn, Nnım, :Melih, d'•..1·at• c. lb t-:.ı· 
lenndcn dah kuvvetli bıı tııkıma Ali Rızn, C mi!. ııuı; 1 :;<1: e ---, ır. 
mıtlıktilııı v ma lup olmal nna rnğ Bıd yette çok tehllkell olmıyn ba~ Moskova konferansı top1an-z rıne yaptıgını bıllyoruı. 

C mal Pa a Efgan tandan çtkarak 
Tuı ki t n gl'ldiğJ z.am:m uzun uza
d a y zmış olduğum vehimle da
) at an sebeplerle oğuk karşılanmı~ 

t 

rum. 
- Bılmem ama, vazi~et h"t de oy1c 

olaca •ıı benzemiyor. 
Batur bey, ne olunın ol un Pa~a~ ı 

teskin etmek lOzumunu d 1) ar k · 
- Bıllnmez Pnşnm, diyor, b lki 

1 ın içinde tahmin edem HCl'" 1117. 

bir yanlışlık vardır. 
Gorunen k y klavuz 1 ter mi? 
Bu kadnrcık hl hAdl 'c hu 

kfim vcrm \elim Paşam! 
Ccmal Paşa 7ine istemıye 1 temlyc 

ı:ulfim iyer k: 
- Per mbcnln ~clı 1 çar 

el. n b lıd!ı ı Junı 1\1 
k iz bo ı mnkta d \ 

Pa a ru)or: 
- •e kadar kalacıığız! 
- 'Rl'lli olmaz ki ... 

- fl' Pili beş on g6 
,-ole a dala çok mu! 

Ru u Tn kentte anin ahlliriı, 
- Ila,k bir va on bulanık yoln 

:b.-..,ıım ed l !lm k lr ki\nı >·ok mu? 
- faale et lıoyır ... 

Bıı an vn-1 , lo kovaya var -
mak r tedlı.cim itin ... 

- Vagon n lı bir şekılde tamir 
..ımmcızsc bir k uı vu'ku ı muht mel
dir. Mnnma fih bu 1 ı rnllmkü'I oldu
tn kadar sarat! yaptırın }a ç:ı 1 

cağ z 
- Prof!:'rnmımızdn zaten Tn~kent

te üç dıırt gün kalmak vardı. n 
ınüdd t .z: rfrnda tamir iti d bıterse 
memnun urum. 

Gn) ret ederiz. 
Ta kende vardıktan zamnn l!11•, 

daha lı1ta•yona ınıni) k, P ş ya: 
- Taın.r ı 1 tehir dildi Mıı kova. 

) a m mkün duğu k dnr tl'z vara
bılmek için lutf n 'ıt)ar(Jtler'nlzı ona 
~ııre 711pınız, dl orlar. 
Taşk ııd lırı, dlı\'er hlrçok ~l'hlr

J r ~ıbı ki kı mıdır. Ru lar t l ı
dan cvv ki hrl oldugu ıı bi b rıık
mı . btr1 t.arnfn yeni t('hı 1 kurmoş. 
lıırdır. 

o~u 

Cemal Pa a, hiçbir ey i itmemiş 
ı:fbi dalgın dalgın ım uyordu. 

Sofrodıı. nktt bır hnvo vaı<lı. Hu
nu ııldcrml'k ıçin ı fedll n Mrııki 
gayretler bo a g diyordu. Bir k re 
nrnyn hiç \ ktan bir oüphP, tereddüt, 

izi k girmişti. Hacı Saml
ğ mann iZ: toctıklu •a ahit 

B 1 v kll'ı ihtimal ki Enver 
n n l\I kova - Batum ~olundn 

ka:ı bet H::t tnnt.ada\:i evrakı da gor
mü !erdi. Öyle vo bu çantanın hır
ız E indc:ı - atılırken fılil.n zabıta
nın <'!ine ı;:cç-mıe- ve orni!.a (iı; ndc 
acaba ne vnr, v kimin melıılıı !) dl
)C çı ınca o teşilll mühürleı in ve 
kfmblllr d:thn ne biçim kağıtların 
ortnyn nçılmı~ olması ihtimali var
dı. Fakat t utı.ın bu 1 leıden hem 
bihaber, he:n ıtcı bu tarzı ml'soinln 
tnmamilc al ~hır de bulunnın Cemal 
Pn,avı mı- ul tutmanın, hundnıı do
lavı on" kar ı soğıık da' rnıımnnın 
ve . n·h \ t ıı.I (i..+I knle yakln nn) 
b"r d r~ e • t!lrm nın y z k oldu

n u kabul etnıek lılzınıdır. 
(De. a ı ar) 

I 1 e y VÜ k 
taşıtan 

mekl p müdürü 
Bır okıı11 ıınıız 11a:tıJ10r: 
cBu salıah saat. s,:ıo dıı vazife. 

me gıde.rken Eyupte 37 ncl ilko
kulun onı..n knm~on dolusu yı~ı
laıı ko klımuıiinun okul doh lıne 
(kuwetlcı inin fevkinde teneke. 
1 rle) minimini talcbcll'rln ta,ıdı. 
gmı "e bunlara n31et \ermek 
iç n müdurlen oldu •unu anladı. 

m zatm da (kim (abuk ider ve 
gell~t' Vt tok taııı ııa oğleyln ona 
izin ı-ec•ğırn) gibi ıı derini 
ha) ı eti goıd ım ve işittim. 

Sabahlan aık, sık ve ııüratlc 
ı Iİ) l'll El ÜJ büslLl inin dara
cık ) Harda vnzıfesi olmı)•an bir 

i zo luklıı y pnu3 n alııtııılnn 
hu ı ıvrulnra l; ı r.nrnr ikaı ha
lın !r lıunun mLwlO kim olnbılh? 

ılı~\et )&vıulnr mektebin ko-
nıuruııü lçerı latın ıık mecburiye. 
Liı de mld 1• ~ M ktep had mc-
lııln ynpını~a n ur oldu •u va. 

zifeyi yavnıl ıa nhmil etmek 
ceearetinl Bay müdur kim vere.. 
lıillr? 

O yavrular ııabahl yin erken. 
den böyle üzerl,.rıne düı1miyen 
1şlcri baearmıya değil; temiz:, fi. 
kırl rfnl m kt bin mtitalea alon. 
larında ieletmek icin yuvala nn
ılan ayrılıyoı lar olsa gcfl'ktır. 

Ait. oldu •u makamın nazarı 
dlkkatıniıı celbine gazetenizın de. 
la'etlni rlca ededm.> 

Okuyucularınızdan: 
Sadı ŞAll}N 

Her tarafta bayram günlerini 
gölgede hır kan azim bir 
şenlik ve sevinç göze çarpıyor, 
hcrkeı neşe ve şetaret içinde ye· 
niden dilny y elnuş gıbi 11evi
niyordu. 

işte böyle şehir, baştan aşağı, 
ııürur ve neşe JÇİnde. vccd ve cu
şiş ortnsında orduya, beş encdir 
h sretini çektiği ordu una munta
zırdı. 

Şükrü Naıli Paşa, nat onda 
Sırkeciye çıkncııktı. Bunu hilen 
lstanbul hnlk1 koç gundtir süsle
diği \lehrin tu kızafcrteri arasında 
Beyazıda kadar caddeleri doldur 
mu~tu. 

Yeni İ t nbul kumandanına 
rasime.i istıkba) ifa etmek Ü:tere 
şehrimizde bulunan bilümum er
kim ve ümerayı askeriye ve zabi
tan. devairi erkan '\'e memurin 
rüesası, gazeteciler, bilumum ce
miyetler murnhhaeları, ( Dnrül. 
fiinün ve Mekfıtibi aliye talebe i) 
Sırkeci iskele ile istaayon arnsın
daki ayrılan hususi mahalde 
kcndilt•rine irae edilen yerleri 
işgal ediyorlardı. fııtanbulun bü. 
tiin tanınmış simaları iskele ı:iva
rında toplanmıştı. 

Yalnız gözler Refet P şayı 
göremiyordu. istikbale gelen bu 
resmi memurlar ve murnhhııslar 
arnsınd tnm Sirkeci rıhtıınının 
halılarla döşeli kısmında hc.-'Tlcn 
merdivenlerin başında Papn Ef-
tim efendi ile. elinde topuzlu u
zun bir asa bulunan Rum pıılri~i 
veki i Kirilos, Ermeni pntrıgi 
Aralanyan ve Patrikhane kiıtıbi 
umumisi Süryani kadim pa rıgı 
vekili göze çnrpmakta jdi. 

Rıhtımın müstakbelinc tnhıis 
edilen bu Hk kısmından sonra 
sağdan sır ile istaeyona kadar 
j Darülfünün talebesi, Bahıiy.ı mu
z.ıkası, bir kıtai askeriye, Bahriye 
mektebi talebe ve muallınıleri, 
bir bahriye kıtası, jandntınn kı
tası, ümerayı askeriye ve Kuleli 
mektebi talebesi ahzi mevki et· 
mi lerdi. 

Sol tarafta cemiyetler murah
haslan, Polis mektebi, keşşı:ıflar 
ve sıkı bir kordona r ğmen o ya. 
na geçen halk bulunuyordu. 

Saat dokuz buçukta her şey, 
herkes hazırdı ve halk, zabıta 
memurlarının ni beten temin et
tikleri muntazam kordonlar ara. 
sında kahraman kumandanı sa• 
hırsızlıkla bekliyordu. 

Bu sırada arnba v puru Sirke
ci vapur iskelesine topçu t burile 
bir kısım makineli tüfek efradını 
getirdi. Bunlar alkışlar arn ında 
sevkiyata dönerek Cülhane par
kına gittiler. 

Limanda bulunan baştan başa 
donanmış Türk ve ecnebi vapur
larının hepsi düdiıklerini öttiitmı
ye başlamışlardı. Müstakbeline 
nyn bir heyecan veren düd'ıkler 
mütemadiyen, dakıkalarca ottü. 
Sarayburnu açığından Paşayı ce
tiren (Pendik) vpurunun alay 
bayrakları ve defne dalları ar • 
sında kaybolan vücudi.i nıhayct 
meydana çıkmıştı. P tezahü-

Şükrü Naili Pa mnıyctindcki 
ümera ve zabit nla ber her is
keleye çıktı. B hriye muzıkası 
lstikliıl marşını çalıyordu. 

Düdük sesleri, alkış tufanı ve 
yaşa avazeleri arasında Sirkeci 
mah,erden bir nümune arzetmek 
teydi. 

Paşaya iskeleden inerken ken
disine İstanbulhılnr tnr fın -
dan kırm1zı beyaz kqrdeliil ~la 
sarılmış büvük bir büke tnkdım 
edildi. 

Halkın kahraman kumnndtmı 
görmek jçin vaki olan tı.: hacü '1lÜ 

fevkalade bir şekil almış ve mi.ıt. 
hiş bir kalabalık yollan kap. ya
rak yürümek jmkanını elbet· 
mişti. 

P şa bin müşkülatla llerlıyerek 
iskelenin sağ tnrnfında durmaktn 
olan asker aaflnrına yaklaştı ve 
nekeri selamladı. 

Paşa beraberinde Salfıhaddin 
Adil Paşa ve zabitan olduğu hal. 
de Sirkeci caddesini takiben sı· 
kışık halk arasından ilerlemiye 
bı:ışladı. Halk birbirine giriyor
du. 

nıen dııhn hakim hır oyun oynııdılıır. lıyan Sukymnniye, Fenerbahçenln maı:dan evvel So,.·yet bükümeti 
f nknt bu h:ıkın1iyeUerlnin aemcre- devre ortalorına doğru Tuıırn vnsı- dini tanıd~ın ve buna nıüdahıı· 
ıUni c•)r memı4lerıni b'--ceıııksJzllkle. tasile çıkardı •ı ilk golden sonrn itı leye taraftar olm dıiını ilan et
rln de 1, tccriibclcrnln ar olmala- sertli d klO v ikinci devred ıarı mekle bu meselede iki taraf ara-
rınn tfot.mclldir. ilci ı-tlılcr Ali Rır.ayı eat beke, J 

1 
ld p •• 

1 İlk devl"(.ode rllı rlo b ı bor oy. H yntlyl de ol fco aldıktan onra 11'" 8 an a;ma yapı ıgına fUP ıe 
nıy n l tanbulsporlul r, on be dıı- Melih v ıtnslle ikJ sol çıkarıp bir bırakmamıptı. 
kıkıı glbl uzun hır znnıan n ~ıktaıı ı gol y diler 'ıC mnçı 8-1 kazandılar. Sovyetl r Birliği ile İngiltere 
k l •ini tazyik ettikleri hald ) Jnız Galatasaray 8 _ Beykoı O ara ındaki ~birliğine mani olıın 
çok mühim bir fıuattaıı bagka gol UçOncfi maç Galotnıarayln Beykoz diğer bir mesele de yüzlerce ııe-
ıı lı;~onuna Jrcmedilcr. Bir aralık anı ındıı 1di Snmi Açıköncyin idare d b • Ort kt f ·ı· 1 1 
B lkl ı b 1 k 1 . · n en en apr a ngı ız er e c 8§, stan u spor a es.ını ı - ettı~I bu oyunll Gahıtaearay ııu ta- R 1 d d d • 
kıştııdı v bu nkınlaı ın bırlndc kımını çıkarnııeb: u~ ar arasın. .evam e n sı-
ŞükrO, t.ııkımınn ilk golfi kazandırdı. Osman. Faruk Adnan· fusa, ya111 rekııbettır. İkı taraf da ken-
'Ümit cdllm dık bir nda t tanbul- Enver iamall; 'Hikmet., İ.tustafa, di nüfuz mıntkalannı tev&İc ça• 
ııpo un mn •lüp oluşu, mü~afa nın Salim: Eşfak, Mehm t Ali. lışmakta idiler. İranın ln::Iiz ve 
adanı tutmamalarından Hem geldi. Oyun bıdayette çok eri geçmişse Rus aıkerl ri tarafından İf" li 

i"tanbul por yınc hAk m oynnı ıya dc, Galat111 ra)•ın Eşfak va ıtasilc ve Afganiatana kartı iki defa 
başlad Pakat sık sık )aptıkl rı a - I cıkardı ı ılk golden 'llC akaUanan ıl ·· t ek l bb"" b 
k 1 n ık k )•ap an mut er eşe us u 

111 a ı, taeın seyr ) aptliı a • Be) koz kaleelıılnln yertnl Kimnıın dd. · d · dilik b al 
kınlnı kadar tuurlu değlldı. bıraktıktan onrıı tıımsmlle Galata- 21 ıyetin furı 1 ertar 

lk nd d vr de 1 tanbulspor rüz 6 ara) ın h k mıyeti altına glrmlıtlr. edildiğini göstriyor. 
gaı altına dil t.ü v ılk d klkalarda 1 ymet Alı 85 inci dakikada çok Mo kova konferansı toplan• 
k le ıni aı an cıddi tchlıkoyl önle. güzel bir vole il lktnci golu atmış mazdan mukaddem Rusya Av
m k ıçln b r ha) 11 mucadcl c:u. P k ve ikinci devrede Salim, fustafa, rupa ve Asyadaki harp sonu va
uzun 11!lrmiyen Be lktaş h kımlyetl, Hikmet Muııtnfa ve Eşfak vasıtaeUe • r hıudcınd d t ·ıt 
lııtanbul poru t krar haı"Cketc getir. fapılan' altı &a)'ldan sonra Galata- zıye ı • . ~ a. ngı nlere v• 
dl ve oldan ynpılan bir akında nray -O galip gehnlıtir. Am rika ile fUphe11z a afmır 
St>~ fi çok guz l lıiı dı~ vuı ut:llc ta- Ş / t d d tır. 
kımını bcı-abcrlı~c ula,tııdı. Vaziyet ere • a •'!_!!_: Bu gibi ıiyaıi meseleler berta• 
1 1 olunc oyun çok zevkli ve h • Vefa • Takaim raf edildikten .anra Moskova 
) ecanlı bir ş kil ııldı. Birinci küm nln ilk oyununu ya. konferemınan toplanıp bvrııda 

Nihayet Şukrünün hafif bir kafa p n Vefa ile Taksim takımları, bir Rusyayı ne .. ibi hım madde v• 
Y\Jruıu Beşlktaea gn1lblyet goUiııU haylı mficadeleden sonra Vefanın 8 &•. • 
kazandırdı. Ü.} unun bundan sonraki göl atmaııile neticelendi. harp malzemesı. ~erilmeaı hak• 
kı>•mı i taııbulRporun kat'i huklını - T~kirdai Halkıpor .. Çorlu kında k?layca. ıh1af buıl olrnu.-
yetl altınd cereyan ttıy de n tice Gençlerbirliği maçı tur. fngılteranın Ruıya ile yap-
değıemedi v oyun 2-1 ll lkt ın Corlu. 6 (lJu uat) _ Bugün Çorlu hiı anlatmıJann mahi)'et ve tü-

••• ıılibıyııUle nıhayetl eli. Ocnçlerbirllğl ile Teklrdat Halkepor mulleri fÜpheaiz harbin 1anunda 
t' M h d ki • t TJ\KJMLAR: ~ hraman e me ei er J\I e 8 ıkta : 1 h et Ali· Pe i y _ takımları araııında Çorlu uhasıncı. b ili olacaktır. 

letanbul cihetinde ilk dcf a ıün· Df ş 8 m ' yz ' yapıl&11 temsili macta Teldrda t • f 
nı; Ahmet, Me_mduh. Çaçle: Sabd, I kınıı 1_ 0 ycnllml,..'r. ngUtere ile Amerika Rusyaya g ülerini Gülhane parkında çattık- ı-ı lb h ş k " E f ""' __ _. • ı. • ı 

ı l' ın. r.1 m, • u ·nı, şre . I y1UU1m etmıye "arar vermtf o • 
tan eonra Salhurda bir tnrih ka- IBta'l'.b ılapor: Fikret; Jfoyri, F • Lleans tallmatnamee makla bunlan kendi memba.la• 
dar eski ağaçların altlnrınc1 çeki- ıuk · Celııl, Rüştfi, Enver; Tıırık, SicD ve lisan!I tallmatnamelcrinl nndan ziyade hariçteki :yabanCI 
!erek. oturdular ve terlerinı ıldi- Sult•ymnn, M!lkerrcm, Seyfi, Kadır. hazırlamak iızcre faalıycte gcı;ti[.1nl lı:avnaklardan temin etmlye çah-
1 F b h t d d evvelce haber verdiRimiı:. komisyon ' 
er. ..!!_n!" a çe- $ n ın a: çnlışmasını bıtlrmJş ve kJOp dctfeti. f11ol'lar. Bu cümleden Felemenk 

O aırada Şehremaneti tarafın- Altıntuğ 4 - Beyoğlu l ı nlcdn blrlnoı def sında bir ıcne, Hindistarundaki Surahaya lima-
dan kahramanlarımıza hediye e- ı.·,,ncı bıhçc ... tadında ilk nıaç Al- ıklnci d f ında ikı eene ve 11h ..• nınd n buraya gelen Sovyet ge• 
dilmek üzere hazırlanan şekerler Lıntut ıle Beyoğlu G nçllk ara ındn şeklinde müddetle takyit edilmeleri. milerine benzin, kauçuk ve kalay 
araba ile getirilt>rek arslan asker- ıdl. Altıntuğ ulllr bıı tan sona ka - ne ve müe•sese gençJJk klilplerinde tahmil edilmektedir. Felemengin 
!erimize ve zabitana dnrtıtıldı. rlnı- htikim bir oyun çıkardılar ve ihtiyari sporlarla .i~tiral edilmeme. Avrupadaki yerleri Almanlar ta• 
Bunları takiben Hılali hmer kn- birıncl devrc~ı - 3-0 knzandıktnn elnc datr bir uıpor hazırlanmıştır. rafından iJgal edildikten aonra 
dınlnrı Darülsınaesi hanımların. 1 d 1_ b I k "ld' Ankarad tenia maçlan f il' 

1 
d F ı • bü 

an mure ep ır eye · mu re- O d 1 t b 1 · · d yük mUsteml kesı Cava ve Su• 
d .. kk b' h t "f 1 n ın ı KUr an ar ·csı ı. Ankara 5 (A.A.) _ 19 Ma- "ft ız ~r e e e~engın en • 

zenin kumandanı Miralay S lıh S r - u ı n u a -gırıyor u: y~s. •.tadyomu kortla"nda c~m matra ve Bumeo adalannı kendi 
B t t b 1 k d 1 w ogukçeşme bı, mnh,erı an- ~ b ı A k J 

eye s an u n ın ıgı namın M ki Ü ·ı . . ıunu R\I y n n aTa - zmır - k tro11 • Jı.-- 1 d 
b•. 'k k b k d 1 1 ı nınyordu. ızra ı s varı erımı. t b l t . .1 • d .• on en a ...... mlJ ıır ı. uyu , ırmızı eyaz oı e ar- k d .. d • d 

1
. an u enısçı en arasın a uç 

la bnfflanmış bir çiçek demeti ZJlc n ar dasın an on ~ pıya eb. 1
1"~ şehir birinciliği müsabakııları bu Amer a Japonyaya benzin 

d 'l K d b k uman anı ''e maıyet zn ıt erı gün aona ermi.,tir. Seçkin hir sc- ihracını menettikten "IOnra Ja• ver ı er. uman on unu te{lc • t ·· ı·· d b t E t - 1 Y 

k'" 1 td a us un e, aş 8 r ugru ve yirci kitlesi tarafınd n takip edİ· ponya Surabaya limanının bu-
ur ~. a.. 

1
' . olay muzıkaları, beşinci piyade ı b k ı k ·k · lunduiu Cava adasmdan benzin 

Kuçuk mekteplı kızlar askı.: re alayı hareket etti. len müsla da a arın te ·nı netıee• tedarik etmive baflamı•h. Fakat 
çiçek dağıtmıya ba~ln.dıl.ıır. Kız- Alııyın ba,.ında Mektebi Hın- eri şun nr ır: ' T 

1 k ki d k ki ] T 50 puvanl İstanbul b'dnci, Fransız Hindiçinisinin Japonlar arımız. u~a arın a ,
1 ~ıç~ er e biye tnlebesi yürüyordu. Mektebi 48 puvanla Ankara ikinci, 18 tarafından i galine kar~ı Am ri-

~nlı hır çıçek <lemetı gıbı a'ke- Harbiyeyi, alayın birinci, ikinci, puvanla İzmir üçüncü. ka fngiltere kendi kontrolleri al· 
r~~ aras~na yayıldılar. ~at~lm_'. üçüncü taburları önlerınde kendi tındaki bütün memleketlerde .Ja-
tufekl~rın uçlarına, ma~ınclı tu· boraznnlan ve flütleri olduğu Kendırada keten ponlann para ve kredilerini hacla 
feklerın .nam~ul.nrıno, ?ır ~ man halde yürüyüşe bntıladılar. T bur ettik! rinden Cavad n Japonya• 
vatana eı~erlıtt!h~z. ettı~~~rı, k~h- ların geçidi hitam bulduktan aon- zerlyatı ya petrol ve benzin gitnı ine im-
r~man ~~e~ er~mı:ı:ın goısüs erıne ra aahr topçu bataryalll geçti. Kandıra (Husu O - On gün. kin kalmarnlftı. 
çıc;e~ler ılıştırmı~~ ba~ladı.l~r. . Topçuları muhabere ve telsiz denberi devam eden faydalı yağ. 

Nıhayet herbm vatan lçın bır telcrraf, : tı.hk~m bo .. lu"klerı' takı'p d b Ş(mdi buradan Ruıy nm Vla• 
k (j .. 1 1 ... • .. murlar dolayı ile kazamız a me divoıtok limanına fngiJiıı ve A-

nç s ngu yarası a mış 0 an ° etti. Arkadan bahriyeJilerimiz ve :ı:ul miktarda toprııaa keten to-
8henin göğü lere baı;tan . ı;nğı çi: lstanbuldaki 81 inci alaydan bir humu zcrredilmiftir. Bu kıymetli m rikan tirk tleri tarafendan pet• 
çekler takıldı. Rum. Patrık_hnnesı bo··ıu··k ı'le yenı' ... rpu•lar · . 1 A rol ıandel".ilmekte olmuına .Je-

d 1_ b h t h ..... .. gıymı~ mahau ümüzün ekim mevsimi • pony itiraz etrni, ve buna lakaJt namına tı par,ıı;a ır eyr. 1 ma - olan lstanbul jandarmıı kıtaatı iU1tos, Eylul aylan içinde olrnn-
•llllA giderek bütün asker ve za- gelı'yordu. ld b . d kalamıyacajuu bildirmittir. 

aı lazım ge iğinden u yıiz en 
bitlerimize \!eker ve tütün tcv:r:i Asker Cülhaneden bu uretle ketencılerjmiz bir hayü eıkıntı Muharrem Feyzi TOCA 
et:rnişlerdiT. çıktıktan sonra Sirkeci ve Sirke- geçırmişlerdir. .. ........................................... . 

Saat bir buçukta parkın hııri- cidcn Karaköye doğru yürüyütü- Kandıra köylerinde ilk yağ- Tahsil çag"' ındaki 
cinde bir ya~ avnzesi koptu. ne devam ediyordu, murlar dü\ltUğü zamanlar keten 
Şükrü Naili ve Saladdin Adil Pa- Yalnız 316 ve 317 tevellütlü ekilmiş, fakal Kandıra ve civa11n ÇOCUk)arın sayımı 
şalar bir otomobilde, knrargiıh genç cfraddan miirekkep olmııısı- 1 da yağmur uıduktan ekilcmemiı;· 
heyetleri de diğer otomobilde, na nıf:men alay talimli ve mü· tı. Bu kere (cyizlı yağmur! r bü
parkta askeri teftişe geldiler. kemmcldi. tiın bôlgelerdıı keten elcılmc ınc 
Bursa Fatihi Şükrü Naili Paşa Köprü ba ı da mahşerden fıırk sebep olmuştur. Müııtahsil sene. 
(Kladas) dan iğtinam ettiği kır sızdı. Limanımızdaki vapurların 1 k olan bu mnhsulu çok erken 
atına, Salahaddin Adil Pa a d yek avaz olarak çnldıkları dü- zerretmek rzu etmektedir. 
beygirine bindiler ve alayı tefUş diıkler mazı ile hil araeında ye- Çtınlcü geç ekilen k,.tenler ge
ettiler. giınc noktai müşabehettı. B ş rck keyrıyet ve gerekse kemiyet 

A)'Uofya mabedi muallasının aen,.dir kaç defa böyle dı.idiikler b l.:ımındnn diı ük olup piyas da 
ve Alemdar mescidinin, nıinare- ç lınmıştı. Fakat o zaman Tiır- iaıenilen derecede rağbet görmez 
!erinde tekbir ve k side sesleri lce esaret zincıri vure.nlar le!!it lcr. Bu CJhetlerden köylü ve 
ilahi bir vecd ve cu i la ort lığı ediliyordu. A> ni düdükler bugi.ın mi.ıstahsil tohumluk mahsulunün 
inletiyordu. cihan tarihinde yeni bır safha büyük bir kısmını ekmiş bir vazi 

Paşa parktan çıkarken arka- kuşad eden muzaffer ordumuzun ) clt<"dır. Halk yeni mahsulüni.i de 
sın dan mızraklı süvn rı höhi ·Ü 1 tan bula şan ve tere He duhulü- peyderpey piy s ya erzetmekte. 
haeket etti ve derhnl tckbıı ler mı tesit ediyorlardı. dır. 

Akşama, Peı ap:ılns balo undıı, llnn. ruyor, m dı nı kl o kadar gu:ı.cl ve 
dan Hanımı bır kere dııhı:ı ~ôrmıy • ı ç 'e ına lem kı, holtııden, r. ngin 
ce ını n malum? Sahi, bak ı,ılmdı o 1ugu ıınlıı ıl ~or, P<'ıııp ıla ba o. 
aklıma geldi 1 miııı ordum da, ad- f\lna neden gcln e ln' Bug n tali n 
r lnı aormadım. 'erede oturdL tınu, y zO m tcbe ~ımd . Baksana, h lo 
kımln nesi oldugunu bılmedikçl', n- b t•, Hınk, 7.uhalden yırml bcşlılı. 

Ankara 5 (Hususi) - Talı 
ça(lında bulun n 7. 12 y şınd 
çocukların yımı 6 İkineiteşrin 
yapılacaktır. İı tıatitk 
nıudur]uğu bu aayımn nit ha 
lıklan bıtirmek ü:ı:eredır. S y 
da, Belediye, kaza ve n hiye 
murları vazıfe alacakladır. 

MEVLÜT 

~tr N<'rrn n•·n ruhuna ıthafen 
nlen elin yl'dinci ııah &iinü Ni 
f ndıı 'f f'fikl cnmıınde m 
nebevi okutturula ai'ındıın tno4Mlll,;I 
yt tnnıyanlar n ve venlerin , __ ._ 

teri 11 1 t r fından rica edl 
ttıdlr. 

ttttm "HtfftlllflHtlUflfUUllUt;MttHIJ&ll1 

Cem 1 Pııt1a ( ııkı Ta k<'ncl l ın ıc 
ra komite ı tnrnf ndan davet ed il -
yor. Mal) tı v Sur ç )O daşla ber • 
ber oı o\ n gldlf rlnr. Kendilerini 
ilk kar 1 un ora Awbıııadelinın 
m şlıur ı e i L tış Petrı tir. (1 ). Bu 
yoldaş Ru çadan başka 1ngılizce 
bildi 1 iç n arada tercümanlıgı Ce
m 1 P anın ~av ri 1 met Bey yap
-.ıaktadır. 

Edebi roman: 8 .................................. 
• d nı ogreııınişlm ne faydası var? Ga. aonra, aıııl ncflsı, yolda dof t 

Yazan: SermedTALAy r.ete~e ılin verip cfıliın g(iıı, fil n tık llnndan. E; oıırı 111 bu der 
ııaatt.e, fılan yerde ka~bcttli\'ım I! rı açık odu •u bir g!inCin nkeıımı, elbet. 

Ferhat ıslık çalarak, oc!a ından 
çıktı Y mek o~a ına gir-01 ken, oı • 
d n çıkıın Zuhallc buı un huruna gel. 
diler. O, gl) inmekle m gulkan, Zu
hal, ofı rıyı h:ızırlıımış, yemeği ge. 
tırml , 1''crhııdıı haber vcnnlye ge 
llyordu. 

Yemek her.ır, kOçfik bey, d dı. 
'-N~~l~l~~~:~1~R':~l~J 

Eylul ıçtnde rani sonbaharda ol. 
duğumuz için, davet edılen eofra 
Turkl tanın ne.ftıı meyvalarilıı bczen
mııti. 

Taşkent icra koml•e inin yerli aza
larından birkaçı Cemal Paeaya: 

- Hoş geldiniz, blz:ı oiclcttinb:, 
l7ısiulz fnpllııh... tarzında bcyllk 
eoz:ler s ylcdıkten onrn yerlcrJnc 
oturup sustular. 

Ru!I aofrnlannda dalma nutuk 

(1) (Aaolnıüıdel) lflri h~rkuç.c 
Mal~ oltın (Çeka) kır i•tilılaf et. 
tniıtir. Latfı l'oldaı ise, ~ttelCIJ bab
an 'il Om \uduchında 11akalıınan. 
lan, 11nP .caf icabı ıhıı" 11ıı ida
,... M&lı,ft"' ft.• Httu'. 

Ferhat durdu; e •Dip bir scliim 
verdi. Raı,ını kaldırdığı r.aman, sarı
f!n kadın göıd n kaybolmu,; c dele
nin kalabalığı, bır fecri (Feerfo) 
sahnesi üzerine inen perde gıbl. ara. 
ya girmiş bu1unuyordu. ..... 

Feı·hat, dosdoğru yQrOdil. Bir ea
at, tam bir vuursuzluk lı;ındc, nere.
ye gittiğini bılmeden, rntıtemadıycn 
doloştı. Bir saat sonra, kondlııinl, yi. 
ne ayni mağıızanın nünde bulduğu 
zaman alı:Jı başına gelir gibi oldu. 
Blrdenblre, aklına P rap las geldi. 
Eve gidıp giyinmek mcclıurlyetınl 
hatırladı. HilA bcrbcl'c gitmem!ı, 
tıraı olmamııtı. 

Bu muhlm lel daha :fazla geciktir. 
mfye gclmezdi. Berber koıtu. Eve 
geldiği %aman saat yedi olmuıto. 
Derhal ~iyınm~ e baf]adı. 

Amcasının ariyet verdi •ı :l'ıraka saçlı, mavi gözlü, Hand n ı lnılı pc- ı te o g-GnOn devamı o ne ktır. Bu ak 
araııra )'an goı.lc bakarak goml ğhıı rf kızının bulunduğu y rl btıenleı n şaınki balo, hıyatımda bir dönOm 
gJ, erken, kendi kendine aöyleni) or- in anı yet namına haber veı nı leıı rı. nokta ı teşkil edecek gibi gel yor 
du: ca olunur> dıyemem a ! Bık u y P bana. Şa) <'t.., Handanı bnloda gore. 

_ Hnyrct, vallahı ı Bnşımn gelmle tı ım eer emlil\'f'~ Vakıl dünya 1 u. mczııcm, bu gece orada dıııı cd c •ım 
şey değil! Bu )aşn 1,.oeldlm (yirmi yaı çuk. ümit büyuk ama, bugün mnı )abancı kad nl rln onun mukaddes 
da ço'k bir şey dcğll yıı, ncyııc) bu kn~ lwttığlm Hnndan Jınnırtıa, lhU- hatırasına karşı kufranda bulunnıut 
ya geldim, böyle iş görrnedım. Ne yarlığımda te3aduf ctmcklıgım d olmnktaıı da korkuyorum. Fakot, b r 
tceaduf! adı Handanmış. Gtiz:cl ishn pek mümkündür. O zaman, fondan kere, baloya gıtmiye karar vcı ını 
doğrusu. Fondan'ln knfıyeli. Zaten, k fiyt'lf zindan olur, i te. Gel bnka- buluııu~orum. Tıra oldum, gıylıı. 
!ondnndan farkı yok. Durduğu ye- hm, amca beyin hitfetti l lğr ti pın. dım \'Ak a, ~ lrnıı b ilk c bl d 
de eriyor, sade erimiyor, erıtiyor dn. talon ! Acnb:ı Zuhal, pnçalnrı ütilll'dl kal ı dlye berber Koçovn vı iv 
Ne cann yakın; ne cici; ne ine mah. m1? Ütillemiş, Afl'rin Zuh 1, h b ını t raı Cllup, ıımcamın lğr ti f ı nkını 
ı k H d n musavi fondon Uza- bu akşam eve gclirs , lldOnc aldı •ırrı ı::- Y k ne d rer ye k tlnr Perana
;,~ tır:;ır:ı~, kılıksız: halimle: ifan. yırmı beşliği ııann helallııdcn derhal 1 a Jliyık b"r bnl t azıı 1 •dır, hl-
d d :f da almnk '"in odeteyfm inşallah! Otu ıı p k ıyt ol 1 m m t1mn, ne d ol a tuvalet anın yanın a, on n ~ , . 1 Art k d t k b 
Tokatliyanın pastanesine IJlrmiş dı. momış, ciz:gıolzı yanında g ılgem i btr ır ı , t'\ e o urma a 
lenciden :farkım yoktu ama, başk ne 1 çizgi daha vaı ama, k b ıkta o 
yapabUııdim. SByle Ferhat, 0 ıum" kndarı farkedılmez .. Acnba, Handa. 
Teudüf O)le g tirmedl mı'. Ha at na balodn tesadüf eder mlyım? Ey-y, 
ıat n tesaduftcn ibaret d g l nı ? olur, olur, m m ki 1 tabuld. otu-

Bııyel ndlnln gelce •I ffiphcll. Slz 
) cmP~lnlıi yiyin. 

- Eveı, do •ru, ben )Cnıertiml yf. 
ycyfm Zaten kaı nım zil Ç)lhyor. 'Bn. 

m gellrııe, ona ayrıca yemek verir. 
in. Zııtrn, obahkl tenbihlııe bakar. 

aan, bu akşam karnı tok gelir. 
Y m~ •i dı rıdo ylyec ğlnl 11öy 

lememiştl. 

Ben de, yem k yl) ip gelir, de
n dlm ki; kuı nı tok r: lir d dlm. Mi
de t kluğ'u b kadır, karın t klu u 
b k dıı, kıııın. Babnm, n n Uç 
yüz nllınış be gOnünd en az ) üı 

k n nl, crte"İ giln kaıanıı a ı mil. 
yonlaı ın hlılya ile geçi ı dl, yıl 
on ıki ay ıştlhnsı ki' il el • b d 
kıl olurduk. l}mit C\lnç dOh'llrur; 

"ınt. tıpkı k d r gibi ışltbayı k • 
r. Babanı da ... 

(Deıa11 ı 'l:IJr) 

Ter biye, en bü)'lik U•ri· 
mi U•rebilmek için, muallim 
heıabına adeta bir din ol· 
malıdn. JE SİE GRA. Y 

D ı dııvnyn bntlı olan bir 1muı. 
nın h •r f )dcu fazla o davaya 
inancı olmak gerektir. Dir mtiıeb
blnlıı de ur..rb ) lınkkında ııyni 
inancı to.ıımn•ı icap eder. Bu 1. 
nnn ı ut i_p ol n bir mOrcbbi, >' • 
pa a ı ıı r nd c nln, başla v 
ln '" in ç lı ı , v ç lı m !arının 
azami v ıl ıi vcrm ini eözeUcı 
Kuvvetli bir ecci} o baı,knlarında 
do kuv11et ;yaratmıya ve kuvveti 
~ t ıtlnnl) çalııır. Nasıl ki ay. 
dı lık bir dlma buton nıubitinl 
ı ıkla do durur. T rbıye, bu b -
kımd n, hiç ph )'Ok kJ mfirt'b
bl ·çın bir din mahly tindedir. 



' Biriacitepilı 
Salaife : 3 

Berlin Elçimiz SON HABERLEfl 

dün Ankaraya gitti 
·· ti ~nıbe sebıllt olan Beı·l n Büyük Elçimiz Hü..,rev 

GercYeç :ı: ;~.r:·a hareket et.mi ottr. Sefir ~hükümet merkezinde bet 

l il k l ğınl , e bu mıiddet zarfınila hukıımctle temaslarda bu. 
atı g n naca .. 
lı.ınduktaıı aDnra tl!Uar Dcrlhı.e •vd et .edeceğj.al e.oylemıştır. 

ALMAN 
tebliği 

a .... ••hif«ln 1.e-) 
rin uınuın1 br.arphıaın tebliği v~ 
bile &vyet kunetlerlnln kuşatılma. 
61 ve iuıhadle lbiten muu!feriyetll 

1 O d ' 1 Petrlkovka muharebesi esnasında, 

1 
Du•• oya harbi 11 1 e S 1 e S ,. Ruslıırılan İtalyan kuvvei seferi} ı..'111, 

mecmıan 10 'bia esir alınış, e top. I 
f' .L il • d • " !ardan, otomatik siliihlardnn, tüfek. 

ru7ıaci gun l • 1 Jl r1a! __ a.1111};,,!,,_Uı dı,.rt· __ ı, ! ~e~~~;:~u~ıo:ı~~~;~ı1::iı;u:ıı~'!;n M~~ 
1 ~ . """ · .. , ... ,, malzemeden ibaret muazzam gannım 

1 Beş gun evvel yine lıu sütunlarda ~1de etmfJtlr. 
. . . G. yine bu Jddiııyı, H!~lkalııu iHınnt P u,kinin torunu eıir 

İNGILIZ T
1
EBL1 1 cder~k lerl sürnıO,tfim. O tü drn- Helsinkl, 5 (A.A.) D.N.B. : 

KA11 ue, 6 (A.A.) beri btı i lamı C(' bcdt'Ct'k h1~ J ce. Fln matbuatı bu ıııabahlı:i neırtya. 
Oha.ark Jngtliz kuv~d.IP.ri uını.ım1 vap'a kıı lat<m nı Yalnız ayni tıle meşhur .Rus şai!'l Aleımndıe 

karaıgfıhmırı tebHğl: gLınde l yııt 1uı nkabe Komi ynnu Poul'kın'in toı·unlarından blrirln Fln 
Libyatla vaziyette hlçb.ir detişiklık tc!leıir ıf(n bi lı hı (Ta viıi EfiUlr)a crpbesinde e1İı' edildiğini bildirmek. 

)'Oktur. glınderdığl bır ta\zihle yine bu Ko. tcdir. 
ALMAN TEBLİGİ misyon '"er nd n d g r b'riııln 3 Hal!hzırda Rus ordusunda topçu 

DERLi.", li (A.A.) biı ııu~lt~şı ııı tarıhli t Habm) de çı. teğmeni olan gl'nç cslı, ı;ılmdiye kn-
Al ıın l~hli : lng 1t.eı~ıln ~. 1~1 beyanatı ı•nıdır. dıu komunist parti,dne lntl•ap etme-

~ark ve cenubu ıarkt sahiliodc savaş :ra\'Z tı CbUtün l lstih·al mııı nka. mlıı r duğunu b<'~an ve Bo\~evikUk 
•~ • 4 • b 11 ı C"I n "'Ct~ l l l;ııın. de ll:;iın.ıını olmam ıle, l>ır ı<>jimlnin liflKınd11 n ha~·et bu1al'llğı 
->:taı , ı ı.ı ı ı .. 2'o t ı ... -ı· ı d 
as'kerl hedefleri bombalarnı.laıdıı. u "~ a 1 wruı nı nı )ll a g,m umh tn· h:hnr c~lc•miştir. 
Şimali A!rikada Alınan tuknlıuı ~ıktı adı ~ııkı}ara) da nılaııık nar Rumen zayiah 
'fobruk ve Marsa 1\Jııt l h l ı ıunlıı- ın yıılrı z ( 60> 'kuruş ind!rılm ş 01

• Bükrq 5 (A.A.) - Stdani: 
rıııda düşman dok ve antl'eıı-0lıınnıı nıaısııını doı..:uluı:unu llcı 1 ıii~ or. l 'mumj karargahın ne.şreltigi 
muvaffakıveUc turro:ı.: Lrııiı;l ıd'r. \ ukıa odun J tih nl nıınt ıı ıı 
Havn mı:harebclerlnde iki lnd bcp ini dolıışmad m ama, dola ğım bir t bliğde, ezcümle Az.ak deni. 
avcl tayyaı esi dil uı ulnıü,hlr. A mıntnkıılnr en pnhalı n ın·R~u Hll. :zi böl esınde, Onieper nehrinin 
mnn arazisi üzerinde düRm:.ın h1çb r B ıı~cnıılt•)h flcı uıdugunı fı)llt u- ~arkında, avcı taburlıırile siıvıni 
hava akını yapmamıştır. ı.ıı~ı fı)·attı. J oı 1 ) ondan, unıumt k ıv •e !erinin. Alman orduıile 

tTALYAN EBLJ
. ;t.İ efkarın t ·newur ı.leıPk h keıu ola. b 'r kte şjddetli muharebelerden 

T U bllınesi için (bııtfın) mırıtakalaıd· n l ) 1 
ROJIA, ~ r A.A.). g •leıı raııorlıırın neşredilm nl 1 ra ııonra, külliyetli tank bir ık eri e 

ftaı.varı orduları uınunı_ı kııra1 •1&. cttığimlz hnldl', 1lu rapo !ar bir tüı·. ve ıığır toplarla ve ayni :zaman· 
hının 4?0 numar~lı t~blıgl: . ıu me) dana ~ knmıyor. da adetçe çok faik dü;ımanın ta· 

Şl~alı ve Şarkı Afı ıluıda, m vzıı (Haber) r'fiklnı1zde ~ıkRn be\ ıınn arru:zlannı ptiskürttiikleri kayde. 
mahıyet.te çarpışmal_ar olın~ş ve kı- tn g!'lincc, mü an<l~ c> nlz ;ıııun dilmektcdir. Bu bölgede düş· 
U~t.ırrıız lehine neL celcnmıştlr. . son fıkrasını aynen alacağım: côdun man farka doğru ricat etmekte· 

ltalyan hava kuvvetle~!, kesıf fiyatının daha GO. GQ kuruş dcgll, 
bomberdırnanlarla Tobruk ıstihkinı. ancak .,0 k . dl il bil . 1• dir. 
1 htı 1 _. ,, - uruş ırı ı e cc~~ı a a- Od h · d K da armı ve ~·ı m armı, yıııc .. tarsa kadarlnr<'a kabul edılmektcdlr ~ esa cep esın e, ırım n 
Matrulıtakı teslsat.1 •e barakaJan Peki •ı 1 k' od · h ve Kafkasyadan külliyetli k uvvet y . • .. . •• ıu cm ı un nar ının 
d0vmfışlerdl~. angın ve mf!lakl~r daha 20 kuruş lndlr!lcbllccc •i itlrııf ler ve zırhlı vesait getiren dü(I'" 
olmu~ur. Rıngaz.lye Y11P1llln ~·ı·n~ b~r eıtniyoı, o hnlıle bu narh 0 fcvkalıı- man K ojaln ik'in şarkında muka
ıılundıı lk.1 dil man tayyar~! düş • de içtlmoriıı neden (70) kuruş indi- vemetimizi kırmıya teş~hbiis e-t
Pl!lmflş, dığcı· ~ir taynre de A~.m.~n Tllmenılştfr ıe yalnız (50) kuru" in- mi,tlr. Taarnı:r: akim bıraictırıl. 
ııvcı tayyarclerı tarftf'ındnn dli,urul. dirilmi"'•ir? • n tı ~ mış ve Tatarca Salnik bö1'1.~sin• 
m şt r. Evvelft bu suale bir cevap istemek d d" k t t ı ·· .. 

hakkımıEdır. .e. u~man ı aa ı, . gun suren 

Güniin gaıııı ........................ 
letanbulun 

kurtuıu,unu 
tes'it ederken .•• 

Saniyen: mev imin başından tanı şıddetlı ve kanlı bır muhıucbe
tkl ay kl:lylflnfln (80) kur\I~ gibi u- den sonra püskürtülmüştür. Sov
("nz bir rtyutln ı;::ıttıl\"ı, motörcO "e j l-·etlerin zayiatı fazladır, 
kayıkcının da kcı;a (120) ve (\30) T cbliğde ayrıca deniliyor ki: 
kuruş ~lbi mutedil bir Üt'rl'tlcı ta,ı. Bazı radyo merke1leri tarafın· 
drı..'1 odunla;ın neden hiç kale .ıılın- dan ııeşredilen yanlıs kayıtlara 

(B"şmakal(tfrn d" um) 
nıuılıı;ını ögrcıınu k fJJHla ız olmaz. · 1 b 1 k d 
Bu nokta da he ııbn kııt lırRa, ''nQa. ınanan ar ve ~narı •na sa ı 

l,te 1923 de 1stanbulu tek rar 
fethetmekle biz, adeta tarihi b ;r 
hak ikat h aline sokulmuf olan b u 
efsaneleri, yani T ürkün arlık diı İ
lemiyeceği, lstanbulun b ir d ah a 
b izde kalmıyacağı efsanelerini, 

tlleı ne kadar yık k, ne k ıl r n. malıısusla veya hıffcıle yayanlar 
ımflı nlınırsa alın ııı, lcldıa rt r;ım bulunduğundan, Rumen umumi 
cihetin kııbul cd le rrk odun ı ı hının karargahı aşağıdaki rakamları 
(50) kUl'llJ daha lııd rilrne i bir mr.c ilan eder. Harp bidnyetindenbe· 
bıırhrt hııline gelmez mi? ri 60 binden fazla esir aldık Ru-

/STAf\'lll LDA ODUN JJOLJJCR men zayiatı 20 bin ölti, I 5 bın 
Tü~k askerinin, h er bastığı yere Fiyat Mürakab Komlı;yoııunu rn. 
feref ve ulvİ\·et izafe eden ayak- dişeye ve teı·eddüde d.ı uı en dıı:cr 
larile parça parça ettik ve asıl o ı L~ı· ~okta da şudur: ~nrhı fozlıı ın. 

f 1 
• A b . • 'çin dııdı •ııniz takdiıde lıotnııbula odun e sane crı, vrupamn n:ım ı 1 ft _ . g mczse ne yap ıızr 

hazırlamış oldu.,.u mr.zara , y.ne Bir meınlc ·tin Jhti.}aç ıı ını du-
Avrupa1ımn hayret v e dehııe t na. şünıııek ve ternın etmek mcvkıindc 
xarlan önünde, ,a,aah merHiınle olanların bu duşilnceler1ne saygı 
ebediyen gömdük. l!v teı ınt k 'azıfemlzdır. Ancak, e\. 

Bugün yeni b ir yıldönümünü velre do knydettıgım gıbl, blıgun is. 
t 't tt'•' İ t t nbu} İstİrdal ve Lıınbu!dn bu kışa )ctrcek, batJa ıır. 
e 1 .e. ıgım ~ _sa • tacak deıecedc bol odun stoklan 
ıtgalının hak!kı • ~anası • bud?r. ml'vcuttuı. Her sene oldı.[:u gibı bu 
Garp medenıyetmı temsıl ett !<- ene de, bu ıne\stn 1 n s rırn isfan
leri iddin olunan m illetlerin , yine bulıı gcle~ck odunlat pek cl\z'ıdır. 
o mcdea iyetin ihzar ettiği kor· Beled ~enın yaptıra<"nJ'.:"ı tctk'katJa 
kunç vasıtalarla birbirlerini imha bu neticeye vıııacaı,:ın~n. eminim. 
ile m•tl'Ul o lduklan bu v elve le li Fakat bence ası~ muhım me elo 
d • d 'T'"rk.. mefku · şudur: istanbuldakı bugunkil stok-
nır e , ~ u an, • re ,. ım~ la r bıı kışa yetecek kadar bol d ı:-11 

we kanaalı 4:tı:afanda bırletır _bır· de, daha odun getlrtflmesine ihtiyaç 
le,mez n e harikalar yaratacagına gilı ulüyor ve odunu c;etirecek olanlar 
ntiaal o lan bucünlin, bu büyük ılıı (narhı yllkseltmeıı:ııeniz biz odun 
manasını yalnız yürek lerimizin gctirnıeylz!) di~orlarsa, bunlara 
hi. ve beyecanile değil , fakat ":ı· (pekala istediğinizi )'apacal(ız) mı 
falannman idrikile de teıit ed e· diyeceğiz, yokııa halUı bugünkü nar. 
im B i • • • 1Mi "k k t hın bile haddinden fazla ~ ilkı!l k ol
ta..i.t mrı ıçın en yu uv~e • doğunu isbat ederek bu toptancıları 
I 911 ·~ ecdad~11n kalma mıaa) hakikati kabule meclıur mu adece. 
~~den ~utenebbıh olmak ve bu ğ'ız.? 
ıun dııhı, vatan tehlik ed e kalınca Yarın celepler (et narhını 100 ku. 
o misalleri ayni kahramanlıkla ruşa çıkarmazsanız tstanbula koyun 
tanzir edebileceğimizden imanı· getirtmeyiz> derneğe kalknrlaraa pek 
mız kad ar emin olmaktır. bnklı olıırak ne yapacaksak, ayni 

TASVlRt EFKAR tehdidi savurmıya kalkacak odun 
.. ..... ........... .... ................. ......... toptancılarını da ayni ,ckllde yola 

Irak Baş et,•ı• getirmek vazifemiz değll midir? 
V 1\1 1 Binaenaleyh, ilııtünde duracağımız • t•t • nokta: (acaba Uıptanoılııı• kııar1ıır 

ıs 1 a ettı da odun getirmezler mm değil, fa. 
kat <acnba oduna koydıığ'unıuz narh 
yüksek mi?) dir. Ve mesele bu dhet. 
ten tutulı ~ alınacak cevap yilzde 
yuz: YÜKSEKTİR! 

l\AHIRE, 5 (A.A.) 
Be~ rllttnu son elen h herle ı e gö. 

ı·e, Irıık Rıışvekıll C w!I Mndf'anl 
istifa etmiştir. lrakın Kahire Elçiııi 
Said Paşa Bağdada çağınlmıştır. 
Bugil" tayyare ile hareket edecektir. 
Cemil Madfani, isllere karoı yapı. 
lan lnglliz ırfrrl e nasında 3 nıayıs. 
ta Başvekil olmuştu. 

Goebbels 
bir nutuk söyledi 

TOPTANCI /STANBULDAKl 

DEPOCl'l'A BORÇLUDUR 

kayıp, yiizde sPkscni hafif olmak 
üzere 75 bin yaralıdır. 

Rumen kıta1 arının Sovyrtlerle 
mücadele etlikleri bölgc1erde, 
düşman kıtaatı 60 bin ölü ve 100 
bin yaralı vermi,tir. 553 dii-.
man tayyaresi dütıtirdii!c ve .rn<'l\k 
1 20 tav •are kıwbeltık. Bunlar· 
dan birkaçı tamir edilt bilecrktir. 
Çok fa:zl:ı miktarda mnlzcme ve 
miihimmat iğtinam ve niQbeten 
cok a:z kaybettik. 

Tayynre ile indirlen pauıııütçii. 
lerin yüzde 86 11 tevki! edilmiş
tir. 'e bunlar, ne de miiteaddit 
ıedhisçi teşkilltı. ne tahribat ne 
de suik nsd terlibatı alabilmişler· 
dir, H içbir mühimmat treni, de.. 
posu veya fabrikası düşman tay
yarelerinin bombalarile tahrip e
dilmiş de~ild ir. 

Po1e tideki tah ribat 300 mil. 
yon leye bile baliğ olmamıııtır. ·········· ..................................... . 
8 inci Amerikan 
gemisi b2tırlldı 

( l mel ıa1ıi/edrn d•~) 

her şeyi yapmaktır. Denizaltıla
rın Amerikan malzemesi taşıyan 
gemileri her batır~ında bu lngil· 
tereye yardım, Amerikan siyase
tine tesir etmektedir. Eğ"r tor· 
pillenen bazı gemiler bitnraf bir 
memleket bayrağı tatıdığı için 
bir şey yapamayız, derııek, o 7a
man lngiltereye yardımımız as
gariye dütccektir. 

Cordell Hull, nihııyet •orulan 
başka suallere cevap olarak da 
şu sözleri ıöylem.iştir: 

H itlerin son nutkunu okuma
dım. Çünkü mutadııı dı ındn 
herhangi biı şey ihtiva etmcdi~i 
nı tahmin ettim. Bu :zamanlarda 
bu tarzda nutukları takibe müsa
it vaktim yoktur. 

f ' litleriı ııttı 
etraf ıı~a l ısı ar 
ıe ~irırlar? 

MOSKOVA, 5 (A.A.) 
Reuter aJansıuan bıasuaı muha

biri ~;rle yazıyOT: 
Rus sözcüsü Lozovııld, beyanat. 

ta bulunarak dellliştir ki: 
Moskovadaki uçler konfcran. 

81nda alınan 1Hldcelerin Almanya 
içın çok ağır bir darbe t,e:kil et. 
t.iğlnl HitJerin nutku ~ıkça gös. 
ternıittir. 

Hltlerin Alman maneviyatını 
riikSeltnıek i'in nutkunu ııörlcmiş 
olduğu aşikardır. Nutkun en ba
riz va f'ı, !Rus kuvveti h;:ıkkındakl 
Alman tahminlerinin yanlış bir 
hesnba istinat ettiii itirafıdır. 

Uçl r konferansı hu u~undakl 
Alman aksuliimell dlkluıte değ ı. 

Churchıll • .Roo cvelt millüka. 
tındnn sonra Alman propaganda. 
sı konferansın toplanmıyacağını 
soylcnıışti. Daha sonra Alman 
:rad) osu, konferansta aııla~maz -
lık çıkncııkmı \e konferansın u
zun ırnrerek hiçbir netice vermi
)'ct ini b!ldirrnişti. 

. Konferans üç günden daha az 
b~r ınüddet iı;lnd çalışmıılnnnı 
bıt rdl2i zaman Almanlaı konfe. 
ran~ın aktm kaldı •ını söylemiş -
lerdir. Şimdi ise Alman ınllletinc 
S~v~·cUer Birliği, İngiltere ve 
Bııl~fk Amerika arasındaki an. 
la,mayı lıab etmek için sıkıntı 
çekiyorlar. 

l..ozovski, H'itlerin Rus ltavıp. 
Jarı lıakkında verdiği rakamları 
g!ilUnç olaTak uvsif etmiş ve de. 
mi tir ki: 

Almanlann uğ'radıkları bozgu. 
nu Klılem k 'için b11~ka hn ali 
iddialan lleri ailrmelerl bekleni. 
leblllr. 

• 
Alman zayiatı 

3 milyon 
(1 itıoı sa"lt.i/ıtfnt M 1'0m) 

Almanların kayıp mlktaı·ı, ölü 
ve yaralı 3 nıılyondan faıladıı-. 
Alnı .. nlnr, 11,000 tank, 13.0UO top 
ve 11.000 tnyyaı e kaybetmişlcrdır. 

Bu iOtl rakamda hareket eder
ken tııhı ıp edllı. ış olan dfl.nıan 
ta)yarcleri dahıl değıldir. 
Aynı mudtl4·t ~aıfındıı Sovyet 

Z8) int nııkturı 230.000 olü, 720000 
) .u alı v • 1 ifs oop ıı ıtır. So'· 
yctler B~OO top, 7000 tank \'l 

li:il6 tayyaıc ku~b tmlflerdir. 
Sovyt:t İı1ihbarat Reisinin 

makaleıi 
l\foskt\\ıı, j (AA.) - Tacıs a. 

jnnsı blldlı i;ı or: 
Sov) et İııtibbarat Daiı eıl Şefi, 

tH tler, Alman m lletlni aidatı. 
\On> 1 mlle neşrettiği bir makıı
le inde dıyor ki: 

Hıt.lcrln kıe ~aıuıınını fırsat 
bı ı:ıek eô)ledigı on nutkunun 
haddizatında bu yardımla hıçbir 
a akaıu olınndıgını, hakikatte 
Hıtlerın eııı l,taki fazla zayiatla 
lııılk ua ın in 1 u~ule gelen ciddi 
endışe ve ho nutsuı:hığu lıale için 
bu nutku ~<'ı ılıglni yazmııkta "' 
nutku tahlll e teıek Hltlerfn, Rua 
sefrrme So~l etlerin Al manyaya 
tecnüz edecekler! hakkınıia elde 
eyleditl bir çok deUI üzerine bat
ladıgını t'bartlı ctUrdığlnl, haL 
bukı. Führerın Beltlka, Holandn, 
NorYeç, Polonya, Yunanistan ve 
Yugoslnv~a için de evvelce buna 
benıer bahanelerle schrpler der. 
ıneyıın eylemiş bulunduCo'unu ve 
:fakat Ruslarla Almanlar ıırasın. 
da bir ademi tecavüz paktının 
nıcvcudlyctinl hiç duşJnm lığinl 
ifadf! ederek sözO Reı lln mftzake. 
rclf!rine lntıkal euirnwkte ,.e 
Molotofla Hitler a rac;ındıı Bcıtaı. 
lar, Pınlandıya ve Bıılırnrl tııo 
mcRclelerl hakkında blı konuşma 
nın cereyan eylenıedlır nl VC' bu 
huı;usta Hıtlerln hnk knt 5 yle. 
memif olduğııııu ve e11a en muıa. 
kereler! mı wııkip hukiiıııct tııra. 
fından nrşredllcn tebliğlerde de 
bııtiln eh ın 'lyetli meııelel~rde 
mııQte~ek bir anlayış teııblt dil. 
di~foln kaydl'dılmiş bulunduğllnu 
iz h '"" Ro11ln1'ın k11, ıbı hakkın • 
d k ı nkamların hn) ali olduğunu 
ı kreylrmekte ve buna mukabil 
A lfll'.ln znviatından hiç bııhı1edll. 
mPntl" olma"ının hRk katin Al • 
men mill~tlnden Mklandıl!ıııın 
bıışka bir delıli olduğunu do fla. 
ve eylcmckt.edir. 

'•h'rde bugUn bUyUk 
geçit resmi yapllacak 

(Bfrlnet ıalı.if ıden "'"°"'' 
tadır. Mücadele sen !erinin Alman. 

Be~ gtln evvelki yazımda da kny. 
detmişt!m: Odun narhı (660) dan 
(610) a mincc, aıadakl 60 kurue 
farkı bır çırpıda f stanbuldaki depo. 
cuya yükledik, Halbuki o da, Fiyat 
Murakabe Komisyonunun evvelkı 
oarhına uxarak odunu asıl toptııneı. 
dan (60) kuıuş pahalıya almış ol. 
duku için, lıugün • Beledi) eye müte. 
vali muracaatlaı·ından da anla~ıla. 
catı veçhıle. nıOşkfil vazı~ete dü~
mli~, hatta (odun satmam) dcmefe 
mecbur olmuıtur. 

halıya satmanın çaresini bulmuş, (1 iftcf .ahifedım d• amJ 
hem de bu sene pahalıya satmış ol. I Öğleden sonra Vali ve Beledı e laı ı daluı kuvvetli ve dııha oılmkiır 

Yapmıa- oldu~u müeahede edilmekte.. 
dir. Duşmaıılal'ımızm Almanyayı yok 
etıııek arzulaı ı yenilmez ikl c<'phe
nln mcvc.udlyeti yüzilndcn yıkılacak. 
tır: l - Dünyanın en iyi teçhiz e. 
dl1miş en kıymetli askeri olan Al· 
rnan ordusu, 2 - Yorulmadan çalı. 
ıan ve bfittin gayretini harbi kazırn-
1'1ıya hasreden Alman milleti.) 

Dr. Goebbelıı, Matz'dekl hltabcsin. 
ile, bu şehrin, kendisine geniş inki
taflar temin etmek lmklnını Teren 
lılitük bt r impuatorlutun anasın 
~.ine cirdiğin1 belirtaiı •• demlıtir 
•ı: 

.:Bu harptı en mtiıalt oartlar Al
ea :)': tarafındadır. Almanya batlı
J'or ~:~n hed fleri elinde bulunduru. 
Yete nıallk ~emmlyetll lktıaadi kuv. 
pa, en •on ulunuyor. Biltiln A vru. 
kiıara uğı ı~:!!'~ Sovyet Birll~lle in. 
:raııın mafl('ı• :an Büyük Brltan 
yapmaktadır • lllaaı ic1n itblrltl 

Birdenbire biraz Arap saçına dö. 
nen bu meseleyi hal için şimdi ya. 
pılacak iş şudur: Odunu pahalıya 
satmış olan toptancıdan - odun narhı 
kııtiyeUc tahakkuk ettikten sonra • 
fazla aldığ'ı sabit olacak parayı Is. 
tlrdat ederek İstanbuldaki depocuya 
ge!'iye vermekten başka çare yoktur. 
Dapocu da ıimdlye kadar bılmecbu. 
riya pahalıya satmış oldu~u çeklle. 
rln fukını Kızılay, Hava Kurumu 
gibi mUes C"-elcrden bh ıne hed ~·e 
edıır. Akla, mantıka, bakk U)an tek 
yol budur. E asen bunun rr~cç bu le 
olacıığını blldiklcrı içindir ki bir kı
sım toptancılar {odun naıhı c<>ki ha. 
lıne getirilmezse istanbul odun'5UZ 
kalır) tehdidini ortaya atmışlardır. 
Onlar bu yoldan giderek narhı c ki 
haline getırebild!kleri takdirde h nı 
önQı:nOldekJ aeneler odunu daha pa. 

dukları odun ıçin çekı başına (50) R u ktor Liıtfı Kıı..ıa dy 
k 1 

u r, ) anın a 
uruı ger \'ermek kulfl.'tlndcn kur Parti Reı i ~e Parti t şkll t ı 
1 1 

. - . a ı aza arı 
tu muı o acaklarını zanncdıyorlar bulundur.u halde Jstnııbul K • ,.. onıutan • 
. Fiyat Mürnkııbc Komi yonunun bu lıgırıa gıilrrck f,.tarıbullulaıın ordıı. 

cıhetJer1 dikkatle gözonlinde bulun. ya eukranlarını blldırecektir. 
duracağından cmın olmak istcnz. Gece de Vah ve Beledıye Reısı ta 

Hulasa edeyim: rafından kahraman ordumuz eerefi: 
1 - Her zaman isbata hazırım ki ne Tnks1?1 gazlnosunda bir ziyafet 

bugUnku odun narhı da laalcal (50) venleccktır. 
kuru~ yüksektir. Binaenaleyh inme. ÜakUdar 
lldfr ! 

2 - lstanbulda bu kışa yetecek, 
hattü artacak miktarda odun Tardır. 
Binn ·ııaleyh; acaba odunsuz kalır 
ını) ız, endiıeııi defedilmelidir! 

3 - Odun nariıı yeniden indirll • 
dikten ııonra nı adnki farkı toptan. 
cının tstanbuldak1 depocuya gerı 
vermesi temin edilmelidir. 

Rin11enaleyh... Müstacelen halle • 
dilmesi zaruı1 olan odun mtselMI 
henllz halledllmemit demektir 1 

KANDEMiR 

Halkevlnde 
meraaım 

f stanbulun Kurtuluıı Bayramı 
6/10/941 pazarte!!l gUnQ akşamı 
ııaat 21.80 ela aşağıda gösterilen 
programa gllre kutlanacaktır. 

1 - İstiklll marşı, 

2 - Söz, Ecvet Güresin tarafın. 
dan, 

3 - Şiirler (S. Arısoy, H. Yetll
yun •• Z. Sunman tarafından), 

4 - Andaval Palaıı plyeai temall 
edllecektır. 

SOVYET 
tebliği 

( 1 üıcı "'lifedeıt dffeM) 
tfimeni ile 88 inci AJııwı alayının 
bozcuna uğratıldığını blldlrmektedir. 

SoV)'etle r Le~rad 
mmta kumcla ilerlediler 

Tefrlka:eo 

Enver BeJ, 
cephede 

letanbula gelince derhal 
hizmet lste mlfll •. bir Moskova, 1 (A.A.) - Kııılyıldız 

gazetesine gelen bir telgrafa gfirc, 
tümgeneral Konkov'un kumandasın. 
ılaki Scvyet kuvvetleri Leuingı-ad 
cephesinde uç ilii beş kilometre Her. 
Jemit'leı·dlr. Telgraf ilerleme hare
ketinin anudano çarpışnıalaulan son 
ra yapılabildiğini fülve eylemektedir. 
Rus kııvvctleri c\':ıo nehrl geçltlcı ini 
zorlıımıya muvaffak olmuşlar ve 
eylfil nihayetine doğru neh•iıı sol 
l!atıillne yerlcşcbilın,~lcrdlr. Hırlı d. 
teşrinin llk üc g{lnu z:ır!ında kat'i 
bir ilerleme ynp:ırak chenımly tlı 
hlr mevki işgal eden cV:t şehrinden 
Alrnanlan tardetmek suretıle zaf'er
lerlnt tahakkuk <?ttırmişlerdlr. 

Vulyet, çok ciddi Jdi. Bütün gav. ayn ayn zorluklar gord.ıkler.l lcln 
retll'rt rağmen _ ciddıyctle sevk ve bu ıcki.ldleı·den hanglsıni tatbıka ka. 
idareden mahrum olan • ordu, ÇahL nr vercnıcmişJerdı. 
ca hattına çekılmı~ tl. lstnnbul, dut- Ct>nıb·ct, müşkül bir va%U ette 1 ıı
marı Uıplaıının tehdidi alun:ı gir. lunuyordu. Çünkü, (efkan umumi e) 
mifti. huh'llmetten memnun olmamakla be. 

lst nbul halkı, fak lrliyfik ~ndlşe :rabtr, hükılmet yine kuvvetli bulunu 
ve helecan le 1dı. r st kavgacı yor .. biitün imlbat nsıtalarım, be. 
yüzünden ' 4't ke beden bu vnzl. nüz butün kudret.ile ellnde tutuy T· 

) et ı • n.. 'c bllhaıı"a (bü. du. 
yuk k b mı n 11ını nlnn h6kümct ı c OK tabıidır ki bu vaziyette fkeu 
heyetınln, bu buyuk tehlikeye knnıı hfikumetl devirmek, kolay değıldl. Bu 
ko~ .ıulA>eegınden hlç kım e nıln ue. , m11k ndı temin etmek için, çok cil
gildı... rctl arane bır harekete altlmak el. 

İşte, tam bu sırııı:la ldl ki, (Cemi. umdl Von Leeb iıtifa etMia 
Moskova, 5 (AA.) - Reuter: 

yet) Jıı rn gu,· nıHd bıı şah 1yct 0- İttlhııtçılar, buna dıı karar verınt., 
lan {Enver Be)) Trablu garp hnr- !eril Hn~·aUannm pahasına bOe ol. 
b d d t t ı j t b l el ıı, mutlaka lblr harcln.'t yaparak, Ce. Sovyet ı tlhb:ırııt Ajnn~ına Stok

holından ~en hnbrre ı?orc, Lenin. 
grada tnarnız ccl!!ıı Alınan kuvvet. 

ın en av e c m ş; an u a g • mi\ etın uılUnı tecrfibe ed ccklenlı 
mı,tı. İşte; tam o SJralarda, İttihatçıla. ••• leı1 kuınandıını Von 1 . llıtlere is. 

tlfasını ~·ermıfSe de, i\J 1 ktndl 
sınc tc\dı edilen vazlf vi h nuz ik • 
nıfıl ctmcmış olm:ısı d ln) ı le, bu 
istifa Führer tnraf'nıdan kabul edil. 
memlftir. 

rın beki ;dikleri fır at zuhur etti 
Enver Bcyın 1 taı bula geldıği es- Hukumct, aciz \'e zıllet içınde, du1-

nada, Gcmiyetln bu~uk eı kinı, aı tlk manlara (pe 1 .. ) dı)crck, mağlübl)e. 
hfıkiımeti devimıiye karar verrnt ı~r. U kabul eyledi. istanbula 8 _ ıo kı. 
dl Ilunun lçın de nıuhtelıf şcldller lometre mesafede bulunan (llahşa. 
dilşilnmekt lerdi. Fakat., hep inde dr y ş) koy6nde. leci bir miltarck na. 

- - -------------------------- mc imza cdıldl ... Artık harp kaybe. 

Ilı 
dilmiş, (Rumeli), elden git.mıeti. 

Tasarruf bonosu 
almakta 

acele ediniz! 
İkinci 25 milyon liralık Tasarruf Bonoları yur• 
dun ner köşe•inde satıta çıkanlmıtbr. Bu bo
no'arı almakta ncele edmiz. Çünkü aatı!lın bugün
kiı şt:kline nnzc.ırnn bu Bonoların da e\'\ rlkiler gi. 
bi çok kıııa bir zaman içinde aatılıp biteceğine 

şi.ıphe yoktur. 

YURDUN MENFAATİ; f 
SiZiN MENF AATINii; I --

Tasarruf bonosu almamzdadır. 

En zaruri ihtıyaç n1ad8e lerinden başka hiç bir 
te>e para vermemek, para artırmak ve bununla 
Ta!larruf Bonoau almak vazıfenızi yapmak ve 
tahai menfaatle-rinizi korumak demektır. 

UNU TM AYIN Ki : 
Tasarruf Bono lan hasıla tile Milli Müdafaammn 
artan ihtiyaçları kartılanacaklır. 

• Faiz peşindir • 

• 
r. 6 faizli Ve bir acne vadeli bir Taaarruf Bonosu 
a lmak için 94 lira ödiyeeekeini:ı.. Buna m ukabil 
b ir aen e aonra 100 lira alacakamız. 

Bono fiyatları her kaseye elverişlidir. 
T aaarruf Banolan 5. 25, l 00, 500, 1000 liralık 
parçalar halinde satışa çıkanlmıftır. K~enı:ıın 
müaaadeai niıbetındc siz de bir tane alabıliraıniz. 

e Bonolar artu-ma 

teminathr. 

ve eksiltmelerde 

Evvelce satılan T11s ruF Bonolarile yeniden satısa 
çıkarılan Bonolar ıır ırm a ve eksiltmelerde acıtış 
kıymetleri üzerıtıdl'n tem inat olarak kabul olun
moktadır. 

Artırma ve eksiltmeye girenler! 

Para yerine Bono yatırmakla ifinizi daha kolaylık 
ve karla yürütebılirsiniz.. 

• Vergi ve merasim yoktur. 
T.~s_arruf B~nos~ ~lm~k: hiçbir merasim ı;e mÜf· 
kulata: faızlen hıçbır vergi ve resme tabı değıl· 
dır. Bunlan butün bankalarla şube ve ajansla
rındnn, b~n_ka .bulunmıyan yeılerdcı Malaandıkla
nnd~n Mı.Ilı Pıyangonun reami aatıt gıtelerinden 
alabılırsınız.. 

• Pıramz daima paradır. 

T asarruf Bonosu aldıktan sonra paraya ihtiyacİ· 
nız olursa bunu derhal bir bankaya vererek ifliye. 
cek faizden yüzde yarım fedakarlık yapmalı: au· 
retile her :zaman paraya çevirmeniz kabildiT. 

Bir Jıl •ideli bir Bono o/o 8 
Alh • 1 Yidell b ir Bon o o/o 5 
Oç ay videli ltir Bono o/o 4 

FAiZ G ET 1R1 R. 
Paranızı en emin olan devlet 
kasasında karla saklayınız. 

Bir tasarruf bonosu alınız. 

JtUbatçılar, bu fır11ab 'kaybetmek 
l tnnedller. O feci mOtarekenameyJ 
imza eden hfikümetc karşı halkm hia 

1 

settir,.; nefret ve hiddetten 1ati!ade 
etme'k i(in, derhal 1~e gir1.şU1er. 

1Jk hede!, (Babıali) idi. Cüretkl. 
rııne bir harekeUe Bnbıllli basılacak.. 
hiıkOmet derhal itikat edilecekti. 

Bu tefrlkanuıda (Talat Pa a) 
fa lını yazarken, (Babıili baıı'kını) 
hakkında kısaca nalümat wrmtştik.. 
Bazı karilel'imiz, bu malumatı kifi 
gormediler. Mektuplar ve şahst an. 
racaatlarla, bu tarihi hadiseyi bü. 
tun teferrüatile nak1ctmembi arzu 
ctt.ller... Şimdi, şu (Enver PaS«) 
faslında bu me eleye temas ederken 
• mahu aziz kanlC>rimizin anular nı 
tatmin etmek irin • biraz daha taf. 
flilit vercıcl'ğiz. Fakat peşinen tıunu 
ıırZ<.'lldlm ki, {B:ıbı 11i baskını), bü. 
t ın incelik ve tcfrrüatile nakledlle. 
cek oluı a, bu ~ azılıırımıı: mahh ti. 
nl d lkilrccek.. ii.d ta, tefrika c n
de k> ka blr tefrika ~ende ğelecek. 
t l'. Bu lSC adedimizin haricind ]ır. 
Buıın b nnrn, p k fazlıı tasfilata k~
nı dan, bu v ko lı kkında birar. daba 
f ı nlfım t v recc~z. 

( Babıiili ha kını) dOşünulurk n, 
bl k ım 1ttihntçılar, tereddill di
yorlar· 

Haydi.. huk\iıuct.ı devirdık Fa. 

1 
kat, mnneviyntı tamamile nrsılnıı• 
olıın bl1 ordu le naaıl harbe devanı 
eıl < ' E r, )<'nlden ba a
e1tı'!;ımız harpte bir muvaflakivft göl 
tı rem z ek.. hiç olnıaz.ıa, (Edırne) 
ıle (1'rak)a) Y' istirdnt ed neı.sc-k, 

b ku h kumetten daha f na hır 
11 ( " r duşmez miyiz? .. 

l>i~ ı lardı. 
H kumeti dcvlımeyi kat'iyycn ka. 

fasına ko:rınuo olan {Tatat Bey), b r 
çok i !er corfilebilecegıne kaniydi. 
ı~akat, btı kanaat'ııc lcat'lyyet ver
m k için, blr kere de (Enver Bey) 
ilE goruşıııe.)e karar verdi. \'e o u 
f• nhula davet için, (Mıimtaıı: Bey)ı 

1 

(İzmit) e gllndeı·dl. 
F.nver B y, f st.ıınbula ~Ur ~· 

1 
mez, derhal cc-plıedeki kıtalardan bL 
ı·indc hizmet iı.teml;:.. lrnrargahı 
( Kalltn ryn) ko)ilnde bulun ln kolor. 
d •rtın cr'kSnı harp rlyasctine tay11' 
edllmı,.ti. V" o sırndıı. Kolorduya D. 

1 
Uhak etmek üzere (İzmit) te haıı:ır. 
lanaıı bir fırkayı teftişe ııitmi.U. 

s 
E 
s 

(Det'Clım oor) 

VILLY FRIÇ 
Su halka ae1retti r eeefl 

s 
E 
s 

~ ilk f aheser ~ 

SES=SES=SES 
,-su AKŞAM~ 

1 Sark sinemasında 1 
W ILL Y FOR8T'un 

Şah .. e r l 

l Filminin ilk lr•Mi J 
mftnHebetlle 

ŞEREF GALASI ................................................ 
Taaviri ElkAr 

Ntialıuı (5) Karattu 

1 
f'"*'w f A boae Şeraiti~ • _ 't;:' 

Senelik ............ 1400 Xr. 2700 i{; 
Altı aylık ........... 760 > 1450 • 
Oc Qlıtı: .. ... .. • ... • 400 > 8 , 
- ~ k ........... 160 00 > 

> Yoktur. 



Sahife : 4 =wz::ı TASVi&i EFKA& 6 Bt~ --"!!!!!~ 

Salih Necati: Eczahanesi Bahçekapıda Yakdhaı karsısııda sekerci Hacı Bekir sakaöı basındadır. Baska Yerde snbesi yokt • 

Solda1 sağn ve yukarıdm a tl{J&: 

l Hır! tlJanlann lbud t yerleri, 
2 Meı:al ı iyı gitmıyen (l i keli-
me), 3 • Konuşm:l dıli Bir nevi 
al;', 4 Ayınin, G - 14 mısralık 
nazım parçıı!ı vı-ya gıızel - Edebl
yııta alt, 6 - Ezmekten emır -
Bir kadın ismi, 7 - Hir Rum ismi 

Harf, 8 - Toprağa ekin dık (iki 
keliı e) Şapkadan evvel giydlğı. 

mız. 9 - \'ucudu, 10 - Suratli -
.Kolc. 
G .. çen bnlmacamn hallerlilmiş 

ıel ll 
11"4<6 7 

7.30 Program 
7.33 Mür.ık 
7.45 Haberler 
8.00 Muzık 
8.30 Evın uau 

• 
12.30 Proı:ıam 
12.33 MUzık 
12.45 Habcrleı 
18.00 Muzık 
13.30 Milzik 

• 
18 00 Program 

.03 lduzik 

-

18.'IO Hlzlk 
Hl.15 M uzlk 
L9.~0 Haberler 
19.45 Sc l•e t aat 
19.li5 Muzik 
20.16 Hadyo gaz . 
20.45 Muıık 
21 00 Zıı uat tak. 

'imi 
21.10 .tuz k 
21 rn Temsıl 
21 4t> M z k 
22 45 Cazb nd 
22 55 Yarınki 

program 

,YENİ~~ N~ŞRİYiA"t 
. -~ -

Hu aile ,; e gerıçlıK 
mecmu ı 3.! Jul un &alııfo ile çık
ıı ıya ba lamı, tır. Bı ine t in ll)! ı. 
11nda H.ılıd Ziya l şaklıgılın, C hıı' 
t r:u •uıı, lb ahım Hoylnin. Nusıet 

S !a Coşgunun, Nihal Yalazanın, Ra 
g p Şevkin ıı ve dahıı birçok def.~rli 
ımıalann yazılaıı vardır. İçı ve dışı 

nklı olar k haz rint an cYarım Ay» 
dn ekiz nefi h kfıye, tkl roman, 
ık tur ht nıüeahnb , roportuJlar, bir 
ç k e lencelı yuzılar buluıuııııktadır. 

hife ol ı ıı rıı. ın n fı)!atı le. 
k m mi Ur '\ tne 16 km u tur. Hn

Ue tav )! ederiz 

* 'YÜCEi Bu a 1 k kir ve 
nat nıl!<.:n uıt n n 79 uncu O.} ısı da 

dı 1 un nıilı d~ rc>cntla çıknıı tır. 

iT Y ATROLAR 1 
ŞEHlH TiYATROSU 

İstlkliil cadd l Koın di kı mı 
Bu ge · caat (20, 0) dn 
KİSARI.IK Bl'Dı\J. Si 

Klrahk bot oda 
aranıyor 

Calata ray, Takaim ve civa-1 
ıında güneş gürür boş bir oda 
aranıyor. ld<1remız.dc M. M. rü
muz.una mektup! bildırilıne i. 

Hava tebllk ini önlemek için 
havada kuvvetli olmak lazımdır. 
Fıtr ve z kul.mızı Hava Kurumu 
na vermekle bu tehlikeye karşı 
koymuş olacak~ınız. 

YENi SERi • SAYI : 1 

ÜLKÜ 
MiLLi KÜL 1'ÜR DERGiSi 

N fis Resimli, 24 Sahife 
Yepyeni bir şekilde çıktı 

Her ayın birinde ve onaltısında olmak üure 
onbq gündebir çıkacıaktu. 

BU SAYIDAKI 
Okuyucularımıza 
Bılglnın De1;crı 
Unutulmuş Bır E er 
Punn)ır ve Tullıııtçı 
Bır Tı)atıo Meraklısına Mektup 
Kırşehir Türkusil 
İlım Taı ihindc Uuyük Bir Turk Adı. 
Abdurrahman Hıılnyı 
A liiiddin Tepe i 
Konya l>cst.ıını 
Halk 11 Memur 
Kitıı pla ı Anı ındu Ka ragöı 
Yeni l\lt.Rplnr 
:Mll.I.İ ŞEfblfZIN TETKiK SEY AHATI 
Hikaye: varz 
Koç) lslt lloroıclu 
Gunler Boyunca 

YAZILAR 
ÜLKÜ 

Ahmet Kuuıı T1':CER 
Ahmet Hemdi 'l'ANPINAR 

Nnfı Atuf KANSU 
Bedreddin TUNCEL 

Ceyhun Atuf KANSU 
Prof. Dr. Sudi IR IAK 
Muzaffer SAIUSÖZEN 

Remzi O •uz RIK 
A. K. n;crm 
Ahmet ÇITAK 

B. TUNC'l-:L 
F. R. ÜNAT 

ÜLKÜ 
Feridun At'KARA 

Ahmet Kutsi TECER 
• • • 

Bayi1°rden arayınız 1 

Muessese ıne muracnııt ediniz. 
al oı 111 11·ehh"z et.cly 

RADYO 

TÜRKiYE 
IS BANKASI 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

IK.RA \1İYE PLANI 
KEŞİDELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

l A •ustos, 8 İlktcşrin 
tarihlerinde yapılır. 

RADYO ,NÜZHET 11on sistem 
b l cm ılnız ıirnnd bulonduruı. 

NÜZHET 

l adet 2000 liralık = 2000.- Lira 
3 » 1000 > = 8000.- > 
2 > 760 > = 1600.- > 
4 > 600 > = 2000.- > 
8 > 260 » = 2000.- > 

3G > 100 > = 8500.- > 
80 > GO > = 4000.-. > 

300 > 20 > = GOOO.- > 

·~ " . ; \, -, . . ..'! 

. ... ~ . 

R.ADYDllN 
. .· : .... _ ......_ ·.... . . 

iLE SABAH, ÔGLE VE AKŞAM 
Her yem muntazaman 

-
Kurulu~ tarihi 1888 - Sermayesi: 100,000,000 Türk lirası 

Şube ve Ajans adedi: 266. 
ZİRAİ n TİCARi HER N EVJ BANKA MTJAMELELERt. 

Para biriktirmlerc 28.800 llrş ikramiye veriyorua. 

ı.ıraat. B~ ında kumbarah ve kumburasız tasarruf huap· 
Ja.ında 'ti az 60 lirası buluna lara Bencd'J 4 de.fa cekll?cck kur'a 
Ue aıatıdald plana ~re ikr miye dağıtllacal:tır: 

4 adet 1.00" lırahk 4,000 lira 100 adet öO liralık rı,r.oo lira 
4 > 600 ,. 2,000 » 120 > 40 > 4, 00 > 
4 • 250 > 1,000 > 160 > 20 > 8,200 , 

40 > 100 > 4,000 > 
DiKKAT: H nplarınJAki paralar bir sene iç'• de 50 liradan 

aıağı düşmiyenlero lkramıye çıktığı takdirde % 20 !azlasile verıle
cektlr. Kur'alar aenede: 4 defo, 1 Eylul, 1 Bınncikiinun, ı Mart 

Te 1 Haziran tarihlerinde ç~kllecektir. 
....................... lllİll .. -.CIİllll ........ 

"Zevcim Gözlerj_oe 
İnanamıyor,. 

"10 'YAŞ DAHA GENÇ Gd1 
tRÜNDOGüMO SÖYLIYO ,1 

Bayan WA~NER, Montreuil, (Seine,) 
bunu ve sebebini öyle anlatıyor. 

B~yan Wa{ıner'1n "Bloc• I" 11 
yc:nı eıld unsurunu kullan. 

mazdan evvelki foto6rah 

Z evcım ''bu et4d~ bir harlko-
dır dıyor A:ıcak. fkı ay kııdar 

ıwvel alnımda VI' gözleril"'.ll' afZı· 
mm etrafmda çlıımler ve buruşuk· 
h ·hırım vardı, Hlıklkaten 1aşlı ı:o· 

rünh~rd..ırn. B~n ise. bütun çız
gllerıll' ı.ıliool ve arltad~larr.n, bir 
ıcenc k ı.m cı\dı ıp"'b4 saf ve: yurnuş, k 
olan rıldı'™! takdir naz.arlarıle bakı
yor! r Orılara, bt>nım )'llJA.ıiım clbl. 
clld unsuru olan us1oce1.. U Toka
lan kremini kullanmalarmı tavsl.yt 
ettim. Evvelft onların blrçofu bana 

ırOJrmışlerd, ı-·oıkat d ha 10nnı biz

zat tccrubc ettıkJennde, ıikdüklP.rl 

ayanı ha) ret, sorner~lnden ctd· 
den benim 1:3dar mcmn:ln !taldı· 

B•> ıtn WafjTter'ln birkaç tıafta' 
ı.ıırfındakl ,:ıyanı hayret ;eol·# 

tlkllOi ıı~c:ren fotc;tfafı 

lıır Cıld t\d olttn peTrlbc reni.ti 
'.l\_,Kalon kretnhll her a am yı 

rnatdan """''"J kull.:ını:ruz 'I'crldbl 
d ~ Vl111na Onıve"'lfteoi 

0

Proresörl 
rlnden birt t.nıflndan keıif ve tı 
ltı cUdim ıı t n ~eykl unsv 
lıu·ına ~ " renç hayv• 
ların Clldındon istihraç edlll 
rençJ ıo lı:~ ceW>eri ol 
•Bıoet:ı,. 1.rarda. OOndüzlerf de lı 
7az ren;. t'ekı Tokalan kremini cı:tı 
lamnız. Bu stıyede rüdini% be.fi 
yumuşa\, ve butQ'l myal1 ndktnU 
don ve açıını m~t\an kil 
tulrnu bir al kc~r. Tokot 
k11cmlerinde mücnlr ve şayanı me1 
n l"İ'yet netı-::eler tf'mlnaUıdrr, 
wl«iırde paranız inde olunur. 

' - - --
i'eınizlık amele. inin ınşc i için ıılıııacnk J 500 kılo sudcyng .;ıl. l T k • k Ok } M •• d •• •• v •• d 

aUtmeye konulmuştııı. Tabının bl!deli 1612 lirn .,t) kuruş ve i k temlnall e 0) ll ll U urtugun en• 
120 lira 94 kuruştur. Şartname Zabıt ve ?ılunmcJiıt l\ludürlugu kale • , • 
mi.nde ı;:<ııülebllir. ihale 13/10/041 p.ııarte ı gunu aal J4 de Dııimi 1 ., 10 41 tarlhınde yııpılon ın kıamı giri imtlh nı n 
Encümende y:ıpılacnktır, Tnliplerın ilk teminat makbuz vc~a mektup! rı netıc lıııl dev t he sbınn mııkln şube ıııe: 
v 941 yılına ait Ticaret Oda!ı ve•ı kalnı le ihale gunıi muayyen uıtte .67, 3(fo, 347, 291, 327, 62 , 376, 296, 44, 429, 4 9, 
Daimi Encümende bulunmaları. ( 638) 25!1; 

• • • De• let heııabıı n m~ nt şu ne. 

Zinclrlikuyudııkı A rt l.'+llrlıktn yenl önund ki ah • 142, 9, 2~0. 4 2. 360, 64 , 611 2'.!0, 61 , fi~G, 163; 
nın tesviye ve t nzi Jşl açık cksıltıoo~c konuln u ur. Keşif bedclı D v et Dı>mıryolları h alımcı in t şub ine: 
196:1 lira rıo kuruş ve ilk tcmıııntı 147 Hm 3 kuru tur. Kc 'f Ve şart- 47 • 602, ı;ı·;, 4!!7, 141; 
name Zabıt ve uamel" t. J.lüduthıgu knlclT'indc görfilcb!Ur. İhale 13 ı O 
041 cunıa gilnO <:aat 14 de Daııı ı Encunıt'nde y.ıpı acnktır. Talip! ı r. 
ilk temınat 1_1ınkbuz "eya mcktuplıuı,ıhıle L< ı hımlc "lekiz J!un <·vv l P.t:> 
ledl~ e Fen işleri l\tüdürlOğ(lnc mü. ıal'natln ıılaeakları fenni lı 

!l l l yılın:ı nit Tırar ·t Odn ı vcsı- kalanle lhn.lc günü 
Daimi Encümende bulunmaları. 

1 DOKTOR • TÜRK BA y ANLARI 1 
Sedad Kumbarae1lar 

ÜROLOG • OPEnA'lön Bl~kl • Dlklf 

Ademi iktidaı ve belgcvııeklıgl, 
gece iş~;cn.çocuklann tcd vl i. 
Sirkeci, Anluıra Cud. S ınib 
Lut.fi apartımunı. (Tnn Mat

lın ı karşı ı) 

Dr. 
LOKMAN HEKİM 

Dahiliye Miiten~ssın 
Dlvanyolu 104 

Muayene saatleri: Pıtıar harie 
her ~ün 2,5. Tel: 23l>9 

- Kitaplarınızı 

ARİF BOLAT 

KIT ABEVINDEN 1 
alınız. Bütün kıtaplım bulobi• 
leceğiniz gibi Ankara neşriya. 
tının, Avrupnnın model vcsnir 
mecmualarının Babıalide ye. 
gane satıt yeridir. 

Bıçkı ve dikişi bit' bılmıycnlere 9, 
bil nlcre G \'e dıki~I bılip maka dar 
olnmk isUvenlere 3 ayda bOtün in. 
<: lık ve t fE'rruatile esaslı surette 
ugrctır. Tn dlklı diploma verıı. Tn
ll!bc kaydına b:ı.~lanm• tır. Cu nnrte. 
si ve pazardan manda saat 9-12 ,e 
14 l'l ye kndar her gün milıacnat o. 
lunur. Beyuglu Attıııbakkal Dııhil 
cnclde!d No. 63. 

lSirincitetri r : Pazar teııi 

Gün 19 6 --

ıJS/ 
uınt 

Eyı<l1 
23 

Hı.:ır 'S4 

\IGkitı.r Ezant Vasati 
) D I~ o. 

Gü .. \Yarınki) l 'l 19 J. u 
Öğh ' ıa ıı 02 
lkl.WI ... 

~' 32 ,5 16 

Silnı<!rb nk hf' abına m kıne şu c.c ine: 
461, 161, 6Gl, 615, 636, 4l2, 4, 601; 
Keı rfl he ııpl ı mu mıık n b sin : 

lfi, 319, J 8, 174, 22 
J' ndl he ııplnr n in a l şube lı . 
447, G43, 5' "· fi57, G.ti, 529, 150, 275, 426, 111, fiO~l 408: 
Kayıt numaralı nanııt:>Uer kııbul <'d m ş cıdiı 

il 1''e memuılu •u k mı ı n •muhan 9 10 941 p tO bE' ı ü 
)ap 1 cnktır. Muh ndı ı lmUh da ol ı)al}la n 

8/10 1141 çarşamba gunn sa t 17 y k ıdnr bıı dil ile müracaat ctle-
cck!Corle 30 fl/941 aksamına kadar fen mc!trnrlu •u kı mına namz d kay. 
dcdll n ş olanların kıımcleı 'le bi rlık t<' m an 30 dıı okulda 
bulu mnl n. 

Ill - Okulun 1 Oıı şube ve kı ıınlarır d tt'd l~ta 13 10 41 Jl -
zart si gfitıil b 1 nacaktır. 
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Bügük zabıta romanı : 26 dedi. Sizin bir muddet daha Clay- ı Ifühu Clay lle otrlu Jcrem:f Clny og. sen de bizimle gel •• Mister çı0 ., ku. h i · k 
lard k 1 ] • ., ucı'<'yc g rmıştı . Zavallı adam U.}- ol kolunu knld -m 1 a a manız azım. le yemcglne gcldıklcıl :zaman bizi sura bakmauınız de ıl mı?. k ı k 

H men Leed 'e do p Dow'u glir
ek. 
- Dow'u gorn1ck mi? Niçin Allah 
ına, onu görm k bana zap verl. 

ror. 
- Thumm, bu, işin en milhlm ta. 

rafı. Dow'u mahkem kara, verme. 
den gormenlz liiıım. 

Lane bir m ddot dfitıtndill..-ten 
ıanra: 

- Aklıma btr eey geldi, dedi. Ne.. 
den bu i le ben de alakadar olmuyo
rum. Bu nuıeeled acaba bana da yer 
Tar mı; roba, dcıııtunur. Hume beni 
Lceds'dcn kapı dıean mı eder?. 

Ben de ) bam da bu teklife ae
~tik. 

- Dow'u niçin görmek istiyorsu
nuz, diye sordum. 

- Dcmlndcnberl bir surü nazari
yelerlc uğra tık. Şimdi d biraz hL 
diaclere bıtkalım. 

- Ne demek isUyoraunuz?. 
- Fawcett'in katılinı bulmaktan 

çok uzağız. 
BİR TECRÜBE 

Mister Lane, b bam ve oen Leeds'e 
dönilyorduk. Bu sırada babam: 

- Patty, dedi. Artık Cloy'larda 
daha fazla kalamayız, bir otel yer
leşelim. 

- Nasıl istcracııhl. 
Lane: 
- Saktn bayle birwey yapmayın, 

P k. . j u uz u tan hnı ap bir vazi~ ette ld . tı. Sa • kolu da bir ekleme p 
- e 1 SIZ ne yupncaksınız?. bnhr:ede otururken buldulaı. ki ı d~ Be drıklka sor ra ,'.\Oln rıkmıcı bu. B i Ü öz) · 1 1 rça gı. 

il . h y " ız gor nce g erı üm t e pnı lndı, hı )anı d sallnııı.voı du. Bu hare .nt, 
- apı ıınenln rahibi folr bn- hiçbir hnyıet e erı gu term dı. llnt- lunu~orduk. .l\Iucıde1umumi Hume'u G d k '" 

b k 
" ar ıynn npıyı ü•tumüze kllltlc.. 

1 
ten o d ıış rmıcıtı. 

a ço iyi ahbabımdır. Onda kalırım. tu J rcmy o kadar s vindi kı, utan- daır ınde bulduk. Mı ter Lane'ı ta. d kt n sonra korldirda dolaemıya baş p iz " t ki? i 
Siz beni oıaya kad r gotürfir, sonra mıı a boynuma sarılacaktı. nıtıııca. ladı ' n '.\ 8 11 ım d ) ' 
Clny'lara dönersiniz. Ö •leden ronra Mi ter Lnne'ın u- Oo, dedı. Sızi çoeuklugumdan- B~bam: eoylenmiye başladı. ihtiyar Lane: 

Şoföre yolu tarif ettik; arab:ı bir zun otomobili kapının önfınde durdu. bcı i tanırım. Sizi buralara hangi _ Merhaba Dow, dedi. l\Iiııter La. - l{u ura bakma D w, dcdı. Bıı. 
az oma armaşıklar içinde güzel ve ihtiyar adam ~anımıza clcll. Ev rüzgi!· attı?. 1,c ııeninle konuşmak istiyor. ~n bö lr. ıınknlnr Y prnak detım. 
bir evin önunde durdu. Muir bııb:ı sahiplerile tnkdlm nıcra11lını bh.lk. - lhUynrlığın verdıgi bh merak. Lan d söze başladı: dır. Kal mi f bir ınak atla at. 
Mister Lnııc'ı görünce &evincindeıı l tcn sonra bir müddet hnvaılun sudan 'Jııtı nde ederseniz Aaron Do'lli'lo bir - Merhaba Dow, sana bazı şeyler nmdım Şımdi bana bir iyılıkte bu. 
Adeta şaşırdı. Çok e kiden tanıştık. konu~tuk. Bir aralık Lane: ı kere göruşmek ıstiyorum. ııoracngım. Cevnp verir mlııin?. lunmak i ter mi in?. 
lnn anlaşılıyordu. lkısi biraz konuş. _ Thumm, dedi. Haılishnnedeki - Bu mesele hakkında MI ter - Veririm efendim. - Ne gıbi b r iyilik?. 
tuktan sonra ihtiyar rahip bizi içeri IJU adamı pek merak edlybrum ı Thumm size lzııhat vermış olacak... Mister Lane nınhbusa gayet sııçma Lane ~ere dclldl ve kıılemi aldık-
çay lçmlyc dnvet ett~. Fnkut Mister Babam hiç bozmadan cevap ~erdi: 1 f lt•dlğiıılz. znnıan gııı elıılfrs1niz. E. 11allcr soı u~ordu VE' e asC?n ııorduk. tan sonra Dow'a uzattı: 
Lane, yalnız benim gorduğfim bir fşa _ Herhalde ondan ihtlvar rnhl •er onun masum oldu •unu i bat e. lnrının cevabını du daha evvelden - Bunu bana sapla!. 
ret yaptı. Bununla, teklifi kabul et- b hsetmis lacak • P der eniz pek memnun olneağ'ım. biliyoıdu. Bu konuşma on clııkikıı ka. Do\\, k ılemi ol elınc nldı ve ha-
memekliğlmizi bildiriyordu. Babaınu a • 

0 
• - Do\\ 'u şimdi görebllir miyiz? dar Oı dil. Bu radn Mister Lane'ın tifçe Miııtcr Lane'a saplar gibi ,_ ap. 

b k d ld - Evet. Muir baba, bu zavallıua il h ı i b J aoz ıra ma an atı ım: J - ay, ay. ster en z urayn çn. cebınden çıkardıi!'ı bir kurşun kıı.leml tı. L ne: cMilkcmmcl, mukcrnme1> 
_ Çok t~ekkfir ederiz. Fakat bir yardımım dokunabilcceğıne kant ğırtayı.m. hızla Dow'un suı ntın::ı doğru attın. diye aöylenirkcn ecbındcn de bir ku. 

Şu ndnmı görmek lstcrdım. Bunu ı;la K b ı h h bl d CJay'lara sözfimfiz var. Bizi bekllye. . - 11 1 c apı& nneye z gı e. nı göı dum. Ben de, bllbnm da hay. ğıt parçası çıkarmıştı. Biz, ne yapa. 
siz temın edebillrslnız zannculerim; lı ı ı d k ı ö cekler, in~allah başka zaman geliriz. m

11
· h i h ret ç n e a mı tık. Acaba Mister cak diye bakıyorduk. teki cebinden 

Müddeiumumi ile ahbaplı;ı;.,nız iyi ume np s an dü hl•- L bt b' b h k k C1 '1 d ki k H' e;• • e mı runc .... ane a a ır u ran mı geçirlvor. ça ·ma ını çı arıp ka •ıdı tutuştur-
a! ar 8 mse yo tu. ıznıe~i lmiş. ben bır te1.kere yazdı. E n n bura. dıı?. Bır an süren şaı1kınlığımız ı:e- dugunu Te yerde bulunan Dow'nn 

b1zi
1 
g~rfinLce tekrar ~ki od larımızıı - Olur. Fakat bfr kere Miiddel sı Adll\e blı•a ına hltiı;ık olduğu için çlncl' 1 in haklkntin; anladık n0 .,. lıattanlycsJ fizcrln attığını gord k. 

yer~ rd Bır Hat kadar onra Umumiyi görmek llıım. Haydi Pattv b~ dakika c.ııra Do" 'an bulundu u 
1 
kenrUıılne ka~ı fırl tılan kalem' (Deumı wr) 


